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Profesorii de limba engleză se confruntă 
uneori cu o dilemă în ceea ce priveşte predarea 
orientată înspre persoanele cu Cerinţe/Nevoi 
Educaţionale Speciale (CES). Pe de o parte, ştiu 
că orice persoană ar trebui să poată învăţa o 
limbă străină, dar, pe de altă parte, realizează 
faptul că s-ar putea să nu posede abilităţile 
necesare adaptării cursurilor lor la aceste CES. 
Rezultatele unui studiu recent, realizat de 
echipa En-Abilities cu 204 profesori de limba 
engleză  (http://en-abilities.eu/wp-content/
uploads/2019/06/REPORT-TEACHERS-
OCTOBER-2018-SERBIA-ROMANIA-
PORTUGALSPAIN.pdf), au indicat că majoritatea 
profesorilor nu le-au predat niciodată studenţilor 
cu CES.

Deşi aceşti profesorii erau de părere că toţi 
studenţii ar trebui să înveţe engleza, nu erau 
foarte convinşi că persoanele cu dizabilităţi 
cognitive ar putea să realizeze acest lucru. În 
plus, majoritatea profesorilor nu ştiau cum să îşi 
adapteze metodele studenţilor cu CES şi aveau 
dubii referitoare la modul în care pot utiliza 
la clasă Mediile Virtuale de Învăţare şi noile 
tehnologii.

Manualul însoţeşte alte două (Pedagogic şi 
Tehnic), disponibile şi ele pe pagina web a 
proiectului. Scopul acestui manual de limba 
engleză este tocmai acela de a servi profesorilor, 
specialiştilor şi altor persoane implicate în 
predarea şi învăţarea limbilor străine, în vederea 
dezvoltării abilităţilor de bază necesare adaptării 
metodelor de predare studenţilor cu CES. El 
demonstrează că nevoile studenţilor cu CES şi 

motivele acestora de a învăţa limba engleză sunt 
identice cu cele ale oricărui alt public ţintă şi 
că există numeroase moduri de a crea un curs 
de la zero pentru a satisface aceste nevoi. Sunt 
oferite atât informaţii despre cum se construieşte 
un curs, cum se crează formate de răspunsuri, 
cât şi idei despre cum se scriu şi se prezintă 
conţinuturile – care pot fi folosite în construirea 
unor noi Medii Virtuale de Învăţare ce se 
adresează tuturor studenţilor.

Echipele de specialişti şi cadre didactice 
universitare implicate în proiectul En-Abilities: 
Enabling inclusive education through technology 
[En-Abilities: Facilitarea accesului la educaţia 
inclusivă prin intermediul tehnologiei], co-
finanţat de Programul Erasmus + al Uniunii 
Europene, sunt cele care au creat manualul.  
Acest demers nu s-ar fi realizat fără sprijinul 
instituţiilor partenere (Universitatea din Burgos, 
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria, 
Prometeo Innovations din Spania; FASPER, 
Universitatea din Belgrad, Serbia; Universitatea 
din Aveiro, Portugalia; Dublin City University, 
Irlanda şi Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi, România). Mai importantă însă a fost 
contribuţia specialiştilor în pedagogie şi a 
studenţilor cu CES care au participat la testarea 
şi implementarea acestui curs. Fără ajutorul 
instituţiilor, organizaţiilor, experţilor în educaţie 
şi ICT, dar mai ales a participanţilor care ne-au 
ajutat să dezvoltăm proiectul, ar fi fost imposibil 
să redactăm acest manual şi să finalizăm 
proiectul. Le mulţumim tuturor pentru efort şi 
sprijin!

Introducere
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Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţiereflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le 
conţine.
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1. Nevoia de a promova 
învăţarea limbii engleze 
de către persoanele cu 
cerinţe/nevoi educaţionale 
speciale (CES)
• Competenţa în utilizarea unei limbi 

străine reprezintă un avantaj în lumea 
modernă. Aceasta a devenit o parte 
obligatorie a sistemului educaţional şi 
una dintre cerinţele fundamentale în 
obţinerea multor locuri de muncă. 

• Literatura de specialitate care 
tratează subiectul învăţării unei limbi 
străine de către adulţii cu CES caută 
de regulă raspuns la întrebarea CUM 
învată oamenii. Deşi se acordă multă 
atenţie strategiilor şi tehnicilor de 
predare, întrebarea DE CE învaţă 
oamenii rareori îşi găseşte un răspuns.

• Cum numărul vorbitorilor de engleză 
ca limbă străină a depăşit de mult 
numărul vorbitorilor nativi, engleza 
este acum un fenomen global.

• Modelul social al dizabilităţii aduce în 
prim plan barierele pe care societatea 
le impune persoanelor cu CES, care 
le reduc acestora posibilităţile de 
participare la viaţa socială. Învăţând 
limba engleză, un adult cu dizabilităţi 
sau CES devine un membru legitim al 
lumii multilingve.

• Motivele pentru care un adult cu CES 
învaţă limbi străine sunt, pe scurt, 
următoarele: 

• pentru a continua studiile şi a 
găsi un loc de muncă;

• pentru a dobândi o înţelegere mai 
bună a propriei limbi materne;

• pentru a reuşi să înţeleagă alte 
culturi;

• pentru a comunica direct sau prin 
media de socializare online cu 
alte persoane;
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• pentru a utiliza mai bine timpul liber 
disponibil;

• pentru a citi de plăcere texte în limba 
engleză;

• pentru a utiliza internetul şi media de 
socializare online;

• pentru a-şi spori respectul de sine;

• pentru a-şi dezvolta talentele existente;

• pentru a călători şi întâlni persoane din 
diferite ţări.

• Pentru profesori, este important:

• să sensibilizeze studenţii cu privire la 
potenţialul învăţării limbii engleze, astfel încât 
să se reducă anxietatea persoanelor cu CES;

• să sprijine conţinuturile legate de 
dizabilităţi în cadrul orelor de limba 
engleză, pentru a crea un mediu incluziv.
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2. Cadrul European Comun 
de Referinţă pentru Limbi şi 
educaţia adulţilor cu nevoi 
speciale şi dizabilităţi de învăţare
• Învăţarea limbilor străine facilitează 

incluziunea socială, toleranţa lingvistică a 
invidizilor şi tărilor, dialogul intercultural şi 
democraţia. UE le recomandă cetăţenilor 
europeni să înveţe două limbi străine pe 
lângă limba maternă.  

• Prevederea referitoare la învăţarea unei limbi 
poate profita de Cadrul European Comun de 
Referinţă pentru Limbi (CECRL), publicat în 
2011, care: 

• este o schemă descriptivă ce poate 
fi utilizată pentru a analiza nevoile 
studenţilor, a specifica scopurile învăţării, 
a orienta realizarea de materiale şi 
activităţi didactice, şi a identifica soluţii 
pentru evaluarea rezultatelor învăţării;

• oferă un set de categorii ale competenţei 
comunicative, activităţi şi strategii 
definite pe diferite niveluri de 
competenţă;

• sugerează o abordare orientată 
înspre acţiune, predarea lexicului şi 
construcţiilor gramaticale de care 
studenţii au nevoie în diferite situaţii.

• CECRL defineşte şase niveluri de competenţă 
de comunicare (A1, A2, B1, B2, C1, C2), 
grupate pe trei niveluri generale (Utilizator 
Elementar, Utilizator Independent, Utilizator 
Experimentat). 

• Fiecare nivel este însoţit de descriptori ai 
comportamentului comunicaţional asociat 
citirii, scrierii, ascultării, discursului oral, 
participării la conversaţie.

• CECRL a fost dezvoltat pentru aşa-numita 
„persoană mainstream”, dar lucrurile se 
schimbă dramatic atunci când sunt vizaţi 
studenţii cu CES.

• Descriptorii nu indică ceea ce pot realiza 
persoanele cu CES, nu doar pentru că nevoile 
acestora nu sunt globale, ci individuale, dar 
şi pentru că acestea se situează în afara ariei 
CECRL însuşi.

• Învăţarea unei limbi străine atunci când ai 
CES este o cu totul altă problemă, care duce 
inevitabil la concluzia că predarea unei limbi 
străine într-un astfel de context presupune 
o abordare total diferită şi un nou set de 
strategii. 

• Metodele, modelele şi strategiile didactice 
incluzive, dublate de explorarea celor mai 
bune practici, multă inovaţie, creativitate şi, 
mai presus de toate, sensibilitate în ceea ce 
priveşte studentul ca individ, sunt cheia unei 
experienţe de învăţare/predare de succes.

• Tulburările care pot afecta comunicarea 
pun probleme învăţării şi predării unei limbi 
străine. Unicitatea unei persoane cu nevoi 
speciale – deşi „clasificată” în conformitate 
cu specificul unui „grup” cu caracteristici 
comune – este mult mai solicitantă.

• Întrebarea care trebuie adresată profesorilor 
şi celor care dezvoltă programe şi standarde 
educaţionale este cum poate CECRL fi 
utilizată pentru a sprijini dezvoltarea şi 
organizarea unui curs în interiorul spectrului 
studentului adult cu nevoi speciale.
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• Accentul trebuie să cadă, în 
primul rând, pe profesor şi 
formarea acestuia;

• Întrucât studenţii cu CES sunt 
mult mai puţin numeroşi şi 
concentraţi geografic decât cei 
obişnuiţi, formarea ar trebui să 
se realizeze online şi, în măsura 
posibilităţilor, în principal 
asincronic;

• Materialele didactice trebuie 
ancorate în utilizarea nivelului 
B1-B2 „Utilizator Independent” 
al CECRL, dar să permită şi 
angajarea în învăţarea nivelului 
A1-A2 dacă este necesar, ca 
modalitate de actualizare a 
cunoştinţelor existente;

• Materialele didactice trebuie să 
fie gratuite, chiar dacă vorbim 
despre o licenţă de distribuire 
integrală, cu atribuirea autorilor 
(Creative Commons Licence), şi să 
fie oferite ca resursă educaţională 
deschisă (Open Educational 
Resourse – OER), din surse 
verificate, de bună calitate;

• Materialele OER ar trebui să 
fie deschise şi gratuite, pentru 
a fi utilizate acasă, în şcoli, 
universităţi sau centre de formare 
publice sau private;

• Aceste materiale ar trebui să fie 
accesibile şi în locurile în care se 
află persoanele cu nevoi speciale, 
unde să le fie puse la dispoziţie 
echipamente şi alte facilităţi 
de învăţare la distanţă, inclusiv 
tutorate specializate şi adaptate;

• Un curs creat pe baza 
recomandărilor de mai sus ar 
trebui să ofere:

• o introducere în conceptele 
şi terminologia educaţiei 
speciale;

• startegii universale de învăţare/predare, 
reţinându-se ideea că noţiunea de 

„universal” trebuie să includă singularitatea 
fiecărui student în parte, dar şi să permită 
includerea tuturor;

• educaţie diferenţiată, dat fiind că nevoile 
individuale sunt prioritare;

• educaţie directă, sau recursul la instrucţiuni 
explicite, ghidate, tradiţionale; 

• management comportamental pentru 
studenţii cu nevoi speciale.

• Rezultatele avute în vedere ar trebui să includă:

• însuşirea abilităţii de identificare şi 
discutare a conceptelor şi aspectelor 
centrale predării în contextul educaţiei 
speciale;

• identificarea şi explicarea oricărei nevoi 
speciale din interiorul educaţiei speciale;

• căutarea, evaluarea, selectarea şi posibila 
adaptare a acelor OER care se adresează 
unei anumite nevoi speciale în predarea 
limbilor străine în contextul educaţiei 
speciale a adulţilor;

• planificarea şi explicarea modului în care 
cunoştinţele construite în cadrul cursului 
de formare a profesorilor pot fi utilizate 
deschis şi gratuit de către alţi profesori de 
engleză, prin intermediul unui acord de 
practici comune (Community of Practice).

• O astfel de ofertă de formare a profesorilor ar 
putea fi organizată intensiv, pe parcursul a 5-6 
săptămâni, în 50-90 de ore, cu un program de 
2-3 ore pe zi de studiu individual şi, respectiv, 
de activităţi comune. 

• Aceasta ar putea fi un curs acreditat sau oferit 
ca un pachet de dezvoltare profesională a 
personalului.

• În cadrul proiectului En-Abilities, CECRL este 
considerat punctul de plecare în normalizarea şi 
egalizarea nivelului de competenţă lingvistică a 
utilizatorilor de medii virtuale de învăţare (Virtual 
Learning Environment – VLE).
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3. Cursuri de învăţare a unei 
limbi străine disponibile online. 
Diferenţe faţă de şi similitudini cu 
En-Abilities
• Cursurile construite pentru a încuraja învăţarea 

unei limbi străine care sunt disponibile online 
sunt numeroase şi în general utile, putând fi 
clasificate după cum urmează:

• cursuri organizate de diferite instituţii, pe 
termen scurt, contra cost;

• cursuri propuse de organizaţii 
specializate, cu acces parţial şi gratuit la 
materiale;

• cursuri care se adresează publicului larg, 
cu accent pe cerinţele unei grupe de 
vârstă;

• cursuri menite să dezvolte abilităţi 
lingvistice aplicate, specifice unui 
domeniu anume;

• cursuri pentru specialiştii implicaţi în 
activităţi de predare a unei limbi străine. 

• Paginile web dedicate învăţării unei limbi 
străine de către persoanele cu CES (de 
exemplu, http://www.ldonline.org/about/) 
sunt detaliate în ceea ce priveşte: 

• prezentarea aspectelor ştiinţifice ale 
diferitelor dizabilităţi (în special de 
învăţare);

• oferirea de informaţii suplimentare 
părinţilor şi educatorilor referitoare la 
managementul dizabilităţilor;

• indicarea plusurilor şi minusurilor 
sistemului şcolar specializat în includerea 
şi formarea persoanelor cu CES;

• trimiteri la pagini web cu bibliografie 
potenţial valoroasă, care poate fi 
achiziţionată.

• Alte pagini, care se referă la persoane cu 
nevoi educaţionale speciale, fără însă a 
se adresa în special acestora (de exemplu, 
https://learningenglish.voanews.com):

• aduc o contribuţie valoroasă, teoretică şi 
practică, la învăţarea unei limbi străine;

• consideră modalităţi de studiere şi 
promovare a egalităţii în spaţiul virtual al 
clasei astfel constituite. 

• Cea mai frecvent vizitată şi utilizată pagină 
europeană care include cursuri de învăţare a 
limbii engleze este cea a Consiliului Britanic: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/ 
courses.

• O alta, care se potriveşte parţial cadrului 
avansat de En-Abilities, este Areadne, “un 
centru de formare a profesorilor, care oferă 
o gamă de cursuri de formare tradiţionale 
şi online în Grecia şi în străinătate” (https://
www.areadne.eu/).
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• Există, desigur, multe alte pagini care pot fi 
accesate doar introducând „nevoi speciale 
+ cursuri” („special needs + courses”) în 
fereastra de căutare Google, dar investigaţiile 
noastre nu au adus rezultate relevante despre 
alte organizaţii/instituţii care abordează 
problematica analizată în cadrul proiectului 
En-Abilities (http://en-abilities.eu/).

Caracteristici En-Abilities Altele

promovează egalitatea şi incluziunea √ √

este dedicat în exclusivitate persoanelor cu CES √

include materiale aplicate pentru persoanele cu CES, nu doar articole informative 
despre dizabilităţi de învăţare

√

se adresează doar adulţilor, încurajând dezvoltarea carierei profesionale √

ia în calcul dizabilităţi fizice şi senzoriale √

ia în calcul dizabilităţi cognitive şi de comunicare √ √

încurajează învăţarea autonomă de către persoanele cu CES √

este recomandat pentru utilizare în afara sălii de clasă √ √

propune un Mediu Virtual de Învăţare special pentru utilizare interactivă de către 
persoanele cu CES

√

oferă instrucţiuni pentru studenţi, profesori şi specialişti ICT √

procesul de învăţare secvenţială poate fi adaptat la utilizatori individuali cu CES √

respectă cerinţele europene referitoare la acesibilitate şi incluziune (Design4All) √

întregul pachet este 100% gratuit √

• Principalele caracteristici ale En-Abilities, 
care fac proiectul să se detaşeze de restul 
cursurilor de învăţare a unei limbi străine de 
către persoanele cu CES, sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.

4. Cum se crează un curs / 
conţinut sau o metodologie de 
limba engleză
• Factorii care trebuie luaţi în considerare în 

crearea unui curs de limbă sunt:

• motivele pentru a învăţa şi nevoile 
studenţilor;

• obiectivele; 

• construirea programei şi crearea 
materialelor didactice pliate pe nevoile 
studenţilor;

• contextele specifice în care se desfăşoară 
cursul de limbă.

• Conform celor menţionate, motivele pentru 
a învăţa engleza de către persoanele cu 
CES nu diferă substanţial de motivele celor 
care învaţă limba engleză în mod obişnuit. 
Cu toate acestea, modul lor de învăţare şi 
problemele cu care se confruntă în învăţarea 
unei limbi diferă în funcţie de tipul şi 
severitatea dizabilităţii.

• Studenţii cu CES pot întâmpina dificultăţi mai 
mari în învăţarea unei limbi străine, şi aceste 
dificultăţi se pot amplifica în timp dacă modul 
de predare nu se adaptează nevoilor speciale 
ale studenţilor. 
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• Obiectivele se referă la specificarea 
rezultatelor învăţării şi sunt menţionate 
pentru fiecare unitate sau lecţie, în timp 
ce scopurile generale se referă la întregul 
program sau la componentele de bază ale 
acestuia. Ele descriu un rezultat avut în 
vedere mai curând decât procesul de predare 
propriu-zis.

• În ceea ce priveşte rezultatele învăţării, 
Cadrul European Comun de Referinţă 
pentru Limbi (CECRL) le oferă profesorilor 
şi specialiştilor care se ocupă de planuri de 
învăţământ / programe direcţii orientative 
pentru fiecare dintre cele şase niveluri (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2).

• Cu toate acestea, pot fi propuse obiective 
detaliate pentru fiecare dintre cele şase 
niveluri ale CECRL. Luând în considerare 
scopul general, obiectivele specifice şi cele 
operaţionale, specialiştii care construiesc 
cursuri pot crea un plan exhaustiv şi un cadru 
general al cursului pentru fiecare nivel.

• Construirea programei şi crearea de materiale 
didactice implică:

• selecţie – alegerea itemilor care urmează 
a fi incluşi;

• ierarhizare – decizii referitoare la ce se 
potriveşte unde şi ce precedă altceva;

• reciclare – utilizarea itemilor pentru a se 
revizui sau a se acoperi o arie mai largă;

• etapizare – împărţirea unui curs pe 
unităţi sau lecţii;

• ordonare – aşezarea itemilor de asimilat 
într-o secvenţă adecvată.

• O soluţie comună pentru problemele cu care 
se confruntă specialiştii care construiesc 
un curs este „multi-programa” – orice 
combinaţie de itemi care vizează gramatica, 
lexicul, funcţiile limbii, situaţiile, subiectele, 
cerinţele, diferitele exerciţii menite să 
dezvolte competenţe lingvistice sau 
problemele de pronunţie.

• Contexte specifice: Moodle – creat să dea 
acces deplin tuturor utilizatorilor, indiferent 
de abilităţile sau dizabilităţile acestora. P
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● Un curs Moodle eficient ar trebui să respecte 
zece principii:
• structură – să se asigure că întregul curs 

şi toate activităţile sunt bine structurate;

• public – să se asigure că întregul curs şi 
toate activităţile sunt potrivite cursanţilor 
cărora li se adresează;

• scop – să selecteze activităţi pentru că 
sunt utile şi interesante;

• memorabilitate – să încerce să utilizeze 
materiale şi să propună subiecte 
interesante;

• evaluare – să obţină feedback de la alţi 
profesori şi studenţi referitor la posibile 
metode de îmbunătăţire a materialelor;

• colaborare – să facă posibilă colaborarea 
dintre studenţi şi dintre studenţi şi 
profesori;

• repetiţie – să recicleze materiale în mod 
regulat şi să le repete de câte ori este 
nevoie;

• varietate – să includă diferite tipuri de 
activităţi;

• activitate potrivită, la timpul potrivit – să 
includă activităţi cu răspuns deschis, pe 
lângă cele cu răspuns pre-definit;

• disponibiliate – să ofere ajutor şi sprijin 
dacă este nevoie.

• Noi propunem adăgarea următoarelor la lista 
de mai sus:

• includerea de întrebări cu răspuns oral;

• oferirea posibilităţii de a rezolva 
exerciţiile / parcurge lecţiile în orice 
ordine; 

• oferirea posibilităţii de a vedea numărul 
de răspunsuri corecte şi incorente de 
fiecare dată când studentul accesează 
platforma;

• oferirea posibilităţii de a vedea timpul 
necesar unui student pentru a oferi 
răspunsul corect.
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• Ţinând cont de utilizatorii ţintă, studenţii 
adulţi cu diferite tipuri de CES, tipurile de 
activităţi şi exerciţii recomandate presupun:

• „drag and drop” în text; 

• marcatori „drag and drop”;

• „drag and drop” pe imagine; 

• răspunsuri scurte;

• potrivire de structuri.

• Alte modificări şi adaptări de luat în 
considerare în ceea ce priveşte nevoile 
studenţilor sunt:
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• evitarea caracterelor serif; 

• utilizarea combinaţiilor potrivite litere-
fundal; 

• spaţii mari între cuvinte;

• spaţii foarte sensibile la încărcarea 
răspunsurilor.

• Crearea unui curs de limbă, selectarea 
conţinutul adecvat şi a metodologiei 
potrivite sunt procese complexe ce necesită 
angajarea unei echipe de specialişti care să 
se concentreze asupra factorilor importanţi ai 
construirii unui curs.
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