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I
STAREA EDUCAğIEI INCLUZIVE ÎN EUROPA ùI ÎN ROMÂNIA

1. EducaĠia incluzivă: cadru legislativ internaĠional
Procesul educaĠiei incluzive este susĠinut de o serie de documente cu caracter
internaĠional úi european.
EducaĠia pentru toĠi a preocupat úi angajat comunitatea internaĠională încă din
anul 1948, o dată cu adoptarea DeclaraĠiei Universale a Drepturilor Omului.
ConvenĠia NaĠiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului (CDC), adoptată
úi deschisă spre semnare úi ratiÞcare de către Adunarea Generală prin RezoluĠia
44/25 din 20 noiembrie 1989, este ratiÞcată úi de România la 25 septembrie 1990.
Această convenĠie obligă statele semnatare să asigure dreptul la educaĠie pentru
toĠi copiii. Astfel, în Articolul 28 se speciÞcă: „Statele părĠi recunosc dreptul copiilor
la educaĠie úi în vederea exercitării acestui drept, în mod progresiv úi în baza
egalităĠii de úanse, în special statele membre vor avea obligaĠia de a asigura
învăĠământul primar úi gratuit pentru toĠi copiii”.
În cadrul ConferinĠei Mondiale a EducaĠiei pentru ToĠi care a avut loc la
Jomtien (Thailanda) în anul 1990 úi la care au participat miniútrii, organizaĠii
neguvernamentale úi factori de decizie din 155 de Ġări a fost lansat úi adoptat
conceptul de „educaĠie pentru toĠi”.
DeclaraĠia de la Salamanca (Spania, 10 iunie 1994)1 este un document de
valoare majoră în promovarea educaĠiei incluzive. Principiul-cadru care guvernează
DeclaraĠia de la Salamanca este acela că: „ùcolile trebuie să includă în procesul de
învăĠământ toĠi copiii indiferent de condiĠiile Þzice, intelectuale, sociale, emoĠionale,
1 UNESCO, DeclaraĠia de la Salamanca úi cadrul de acĠiune pentru educaĠia persoanelor cu
nevoi speciale adoptată la ConferinĠa Mondială cu tema „EducaĠia persoanelor cu nevoi speciale:
acces úi calitate”, Salamanca, Spania, 7-10 iunie 1994.
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lingvistice sau de altă natură. Acestea trebuie să includă în egală măsură copiii
cu handicap úi cei supradotaĠi, copiii străzii úi pe cei încadraĠi în muncă, pe cei
aparĠinând minorităĠilor lingvistice, etnice sau culturale, precum úi copiii provenind
din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate”. În conformitate cu
această declaraĠie, úcolile incluzive trebuie să înĠeleagă úi să accepte diversitatea
adaptându-se ritmului de învăĠare al Þecărui copil úi asigurând o educaĠie de
calitate pentru toĠi.
Dreptul la educaĠie pentru persoanele cu dizabilităĠi sunt stipulate în Regulile
Standard privind Egalizarea de ùanse pentru Persoanele cu Handicap1,
document adoptat de către Adunarea Generală a NaĠiunilor Unite în 20 decembrie
1993 (RezoluĠia 48/96). Regula 6 din Capitolul „EducaĠie” stipulează faptul că:
„Statele trebuie să recunoască principiile úanselor egale la o educaĠie primară,
secundară úi terĠiară pentru copiii, tinerii úi adulĠii cu handicap, în contexte
integrate”.
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2000/C364/01) speciÞcă în Articolul 14 (Dreptul la educaĠie): „Orice persoană are dreptul la educaĠie,
precum úi la accesul la formare profesională úi formare continuă”.
În acelaúi document, în Articolul 21 (Nediscriminarea) este menĠionat faptul că:
„Se interzice orice discriminare bazată în special pe motive de sex, rasă, culoare,
origini etnice sau sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii
politice, apartenenĠă la o minoritate naĠională, avere, naútere, handicap, vârstă
sau orientare sexuală”.
În articolul 26 (Integrarea persoanelor cu handicap) se speciÞcă: „Statele
Membre ale Uniunii Europene recunosc úi respectă dreptul persoanelor cu
dizabilităĠi de a beneÞcia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea
socială úi profesională, precum úi participarea la viaĠa comunităĠii”.
Miniútrii educaĠiei úi alĠi responsabili pentru învăĠământul superior au semnat, în
2004, un memorandum de înĠelegere în care se angajează să coopereze în cadrul
„Programului detaliat de lucru al Uniunii Europene pentru atingerea obiectivelor
educaĠiei úi a sistemului de formare din Europa”. Totodată, ministerele semnatare
1

ONU: Regulile Standard privind Egalizarea de ùanse pentru Persoanele cu Handicap.
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au declarat că „lărgirea accesului la o educaĠie de calitate úi asigurarea de
oportunităĠi egale de învăĠare, [...], în special pentru comunităĠile de rromi úi pentru
alĠi membri ai unor grupuri dezavantajate, inclusiv membrii cu un venit scăzut,
persoane cu dizabilităĠi, cetăĠeni ai comunităĠilor izolate geograÞc, rurale etc.
trebuie să reprezinte o formă prioritară pentru dezvoltarea educaĠiei”.
Recomandarea 5 a Consiliului de Miniútri a Statelor Membre ale Consiliului
Europei, Planul de acĠiune dreptul úi participarea deplină a persoanelor cu
dizabilităĠi în societate – creúterea calităĠii vieĠii a persoanelor cu dizabilităĠi
în Europa 2006-2015 în DirecĠia nr. 4 (EducaĠia)1 menĠionează următoarele
aspecte:
– EducaĠia este factorul principal în asigurarea includerii úi independenĠei
tuturor persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilităĠi. InßuenĠele sociale, de
exemplu familia úi prietenii, contribuie de asemenea la atingerea obiectivelor
acestei directive care ar trebui să acopere toate etapele vieĠii, inclusiv
educaĠia preúcolară, primară, secundară, liceală úi caliÞcarea profesională,
precum úi învăĠarea pe parcursul vieĠii.
– Crearea de oportunităĠi pentru persoanele cu dizabilităĠi de a participa în
educaĠia de masă nu este importantă doar pentru acestea, ci contribuie
la înĠelegerea diversităĠii umane de către persoanele fără dizabilităĠi. Cele
mai multe sisteme educaĠionale furnizează accesul la educaĠia de masă úi
la structurile educaĠionale specializate pentru persoanele cu dizabilităĠi. În
concordanĠă cu scopul includerii, structurile de masă úi cele specializate
trebuie încurajate să colaboreze pentru a sprijini persoanele cu dizabilităĠi
din comunităĠile locale.
Prin această recomandare se urmăreúte:
1. Să se asigure că toate persoanele, indiferent de natura úi gradul dizabilităĠii,
au acces egal la educaĠie úi îúi dezvoltă la potenĠialul maxim personalitatea,
creativitatea, abilităĠile intelectuale úi Þzice.
2. Să se asigure că persoanele cu dizabilităĠi au acces la educaĠia de masă prin
încurajarea autorităĠilor în implementarea măsurilor educaĠionale necesare
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilităĠi.
1

Traducere neoÞcială.
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3. Să sprijine úi să promoveze învăĠarea pe parcursul vieĠii pentru persoanele
cu dizabilităĠi de toate vârstele úi să faciliteze trecerea eÞcientă úi efectivă
de la o etapă la alta a educaĠiei úi de la educaĠie la angajare.
4. Să dezvolte la toate nivelele sistemului educaĠional, inclusiv la toĠi copiii úi
de la vârstă fragedă, o atitudine de respect faĠă de drepturile persoanelor
cu dizabilităĠi.
Pentru a atinge aceste obiective, statele membre trebuie să întreprindă următoarele
acĠiuni speciÞce:
1. Promovarea legislaĠiei, a politicilor úi a planurilor pentru prevenirea discriminării copiilor, tinerilor úi adulĠilor cu dizabilităĠi prin accesul la toate etapele
educaĠiei din primii ani de viaĠă până la vârsta adultă. Aceasta se realizează
prin consultarea persoanelor cu dizabilităĠi, a părinĠilor, a persoanelor care
oferă sprijin, a organizaĠiilor neguvernamentale úi a altor instituĠii implicate
în educaĠia úi formarea acestor persoane.
2. Încurajarea úi sprijinirea dezvoltării sistemului educaĠional de tip uniÞcat,
prin promovarea educaĠiei de masă úi a celei specializate care promovează
schimbul de experienĠă úi incluziunea copiilor, a tinerilor úi adulĠilor cu
dizabilităĠi din comunitate.
3. Evaluarea timpurie a nevoilor educaĠionale speciale ale copiilor, tinerilor úi
ale adulĠilor cu dizabilităĠi în scopul planiÞcării intervenĠiilor educaĠionale.
4. Monitorizarea implementării planurilor educaĠionale individualizate.
5. Asigurarea sprijinului necesar pentru copiii cu dizabilităĠi din cadrul sistemului
educaĠional de masă. În cazuri excepĠionale, unde nevoile educaĠionale speciale nu sunt întâmpinate în cadrul sistemului educaĠional de masă, statele
membre se vor asigura că sunt luate măsuri eÞciente pentru sprijinul de tip
alternativ, în scopul incluziunii totale.
6. Încurajarea caliÞcării iniĠiale úi continue pentru toĠi profesioniútii úi personalul
care lucrează în toate etapele educaĠiei pentru a conútientiza problematica
dizabilităĠii úi pentru a utiliza tehnici úi materiale educaĠionale adecvate
elevilor cu dizabilităĠi.
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7. Asigurarea accesibilităĠii materialelor úi a planurilor educaĠionale oferite în
sistemul educaĠional de masă.
8. Includerea în planurile de învăĠământ a unor teme cu privire la persoanele
cu dizabilităĠi, ca persoane care au drepturi egale cu toĠi cetăĠenii.
9. Conútientizarea dizabilităĠii ca parte integrală a programei din úcolile úi
instituĠiile de masă.
10. Accesibilizarea instituĠiilor de învăĠământ úi de formare profesională pentru
persoanele cu dizabilităĠi, inclusiv prin acordarea sprijinului individual úi
operarea adaptărilor (inclusiv echipamentul) pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor acestor persoane.
11. Implicarea părinĠiilor copiilor cu dizabilităĠi ca parteneri activi în elaborarea
planurilor educaĠionale individualizate.
În concluzie, comunitatea internatională este preocupată de asigurarea accesului
la educaĠie pentru toĠi copiii, acordând o atenĠie deosebită copiilor cu dizabilităĠi.
Cu toate acestea, mai ales persoanele cu dizabilităĠi intelectuale au de înfruntat
prejudecăĠi majore úi se confruntă cu obstacole semniÞcative în exercitarea
drepturilor fundamentale1. Limitarea accesului la educaĠie pentru copiii cu dizabilităĠi
duce la excluderea socială, stigmatizarea úi limitarea independenĠei.

2. Practici incluzive în Europa
2.1. ConsideraĠii generale
La baza educaĠiei incluzive se aßă principiul potrivit căruia educaĠia constituie
un aspect fundamental pentru dezvoltarea indivizilor úi a societăĠilor. În ultimii
cincizeci de ani, comunitatea internaĠională a contribuit la crearea unei viziuni
asupra educaĠiei care nu mai este considerată un privilegiu pe care îl au doar unele
pesoane, ci un drept al tuturor. EducaĠia incluzivă constituie unul dintre procesele
fundamentale prin care este pusă în practică această viziune, deoarece are în
centrul demersurilor sale grupurile care au fost excluse de la educaĠie. În acest
1

Raport EUMAP: Dreptul Persoanelor cu DizabilităĠi Intelectuale, Acces la EducaĠie úi Angajare.
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sens, potrivit DeclaraĠiei Mondiale privind EducaĠia pentru ToĠi (Dakar, 2000)
educaĠia incluzivă constituie una dintre strategiile-cheie în abordarea problematicii
marginalizării úi excluderii din procesul educaĠiei.
EducaĠia incluzivă este un proces prin care se urmăreúte să se răspundă unor
nevoi diverse ale elevilor prin sporirea participării acestora la procesul învăĠării úi
comunicării, reducând formele de excludere din educaĠie1. Abordările recente în
educaĠia incluzivă evidenĠiază faptul că aceasta este în primul rând o reformă în
educaĠie úi nu o chestiune care vizează doar plasarea elevului úi tipul instituĠiei în
care este úcolarizat acesta.
Există o serie de studii care analizează politicile úi legislaĠia cu privire la educaĠia
incluzivă în Ġările Uniunii Europene úi cele aparĠinând OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development).
Datele prezentate în studiul Special Needs Education in Europe realizat de
AgenĠia Europeană pentru Dezvoltare în Educarea Nevoilor Speciale úi EURYDICE2
ilustrează practici incluzive din 30 de Ġări europene. Studiul s-a axat pe cinci arii ale
educaĠiei incluzive úi anume: (1) politici úi practici incluzive; (2) aspecte Þnanciare
ale educaĠiei cerinĠelor speciale; (3) cadrele didactice úi educaĠia cerinĠelor speciale;
(4) tehnologiile de informare úi comunicare în educaĠia cerinĠelor speciale úi (5)
intervenĠie timpurie.
În funcĠie de politicile úi praticile privind includerea elevilor cu cerinĠe educaĠionale
speciale, studiul menĠionat anterior a identiÞcat trei categorii de Ġări:
–

–

ğări care promovează politici úi practici incluzive ce urmăresc includerea
tuturor elevilor, prin oferirea de servicii úcolilor incluzive (Spania, Grecia,
Italia, Portugalia, Suedia, Islanda, Norvegia úi Cipru).
ğări care pun în practică diferite abordări ale educaĠiei incluzive, oferind
servicii variate, de la educaĠie incluzivă la educaĠie specială (Danemarca,
FranĠa, Irlanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Marea Britanie, Letonia,
Liechtenstein, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacia úi
Slovenia).

1

Guideline for inclusion: Ensuring Access to Education for All (2005), Paris, UNESCO
Special Needs Education In Europe (2003), European Agency for Development in Special
Needs Education, and EURYDICE, Brussels.
2
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–

ğări în care există două sisteme educaĠionale distincte, incluziv úi special,
Þecare dintre acestea Þind reglementate de legi separate. Copiii cu dizabilităĠi
sunt plasaĠi de obicei Þe în úcoli speciale, Þe în clase speciale din úcoli de
masă. În ElveĠia úi Belgia sistemul special este bine dezvoltat.

Evident, există diferenĠe în ceea ce priveúte stadiul în care se aßă Þecare
dintre aceste Ġări în implementarea politicilor incluzive. Spre exemplu, în Suedia,
Danemarca, Italia úi Norvegia au fost implementate de timpuriu politici care au
promovat úi susĠinut educaĠia incluzivă.
În majoritatea Ġărilor sunt menĠionate 6-10 tipuri de nevoi speciale, iar conceptul
de „cerinĠe educaĠionale speciale” este inclus în agenda factorilor de decizie úi
a specialiútilor. Se constată tendinĠa de a înlocui modelul medical al dizabilităĠii
cu modelul social al dizabilităĠii úi o abordare educaĠională axată pe implicaĠiile
dizabilităĠii asupra procesului educaĠiei.
Cadrele didactice de la clasă au un rol fundamental în procesul incluziunii, ele
Þind responsabile pentru educarea tuturor elevilor. Atitudinile cadrelor didactice
faĠă de educaĠia incluzivă depind de experienĠa acestora cu elevii cu dizabilităĠi,
formarea iniĠială, existenĠa unor forme de sprijin la clasă, mărimea clasei de elevi
úi responsabilităĠile pe care le au la clasă. Cadrele didactice din învăĠământul
secundar manifestă mai puĠin interes faĠă de includerea copiilor cu dizabilităĠi
în clasa lor, mai ales dacă aceútia au diÞcultăĠi emoĠionale úi comportamentale
severe1.
Elevii úi cadrele didactice primesc sprijin din partea unui cadru didactic specializat,
în clasă sau în afara acesteia. Sprijinul este acordat în primul rând elevilor, însă
se constată tendinĠa de a acorda sprijin úi cadrelor didactice de la clasă. În unele
Ġări, cadrul didactic specializat face parte din echipa úcolii incluzive, în schimb, în
alte Ġări acesta aparĠine unei alte instituĠii (în general, úcoli speciale). Aceste două
tipuri de sprijin coexistă în Suedia. Sprijinul acordat elevilor este ßexibil, în funcĠie
de resursele disponibile úi de nevoile copiilor. Sprijinul acordat cadrelor didactice
1

Special Needs Education In Europe (2003), European Agency for Development in Special
Needs Education, and EURYDICE, Brussels.
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constă în informarea, selectarea materialelor didactice, elaborarea Planurilor
EducaĠionale Individualizate úi organizarea sesiunilor de formare continuă.

2.2. DirecĠii comune în educaĠia incluzivă din Europa
În poÞda aspectelor speciÞce Þecărei Ġări există unele tendinĠe comune care
reßectă progresele din aceste Ġări în direcĠia implementării educaĠiei incluzive1.
–

În Ġările în care există două sisteme educaĠionale distincte, incluziv úi special, se observă tendinĠa de a dezvolta úi oferi servicii suplimentare.

–

Există progrese în ceea ce priveúte legislaĠia în sprijinul educaĠiei incluzive.
Acest aspect se remarcă mai ales în Ġările în care există un sistem educaĠional
segregat úi care au elaborat noi cadre legislative pentru includerea elevilor
cu dizabilităĠi în úcolile de masă.

–

Implicarea părinĠilor în deciziile cu privire la plasarea copiilor cu dizabilităĠi
constituie un subiect major în multe Ġări, părinĠii având la dispoziĠie diverse
posibilităĠi pentru a alege între diferite servicii educaĠionale.

–

Transformarea úcolilor speciale în centre de resurse este un proces continuu
în majoritatea Ġărilor. Acest model se aßă la început în unele Ġări.

–

În general, în multe Ġări se urmăreúte trecerea de la modelul medical al
dizabilităĠii la o paradigmă care să aibă educaĠia în centru.

–

Majoritatea cadrele didactice de la clasă beneÞciază de formare iniĠială în
domeniul cerinĠelor educaĠionale speciale. Această formare are adeseori
caracter general sau este insuÞcientă (în ceea ce priveúte formarea unor
abilităĠi sau deprinderi de care au nevoie cadrele didactice la clasele incluzive).

–

Cadrele didactice care doresc să lucreze cu elevii cu dizabilităĠi trebuie să
participe la formări continue în domeniu. Aceste formări au caracter opĠional
în majoritatea Ġărilor, însă sunt recomandate cadrelor didactice.

1

Idem.
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2.3. Bune practici în educaĠia incluzivă din Europa
Implementarea educaĠiei incluzive se aßă în etape diferite. Unele demersuri au
avut succes în mai multe Ġări úi, prin urmare, constituie exemple de bună practică
ce pot Þ analizate úi implementate în mod adaptat, în funcĠie de nevoile Þecărei
Ġări. Astfel, transformarea úcolilor speciale în centre de resurse, implementarea
Planurilor EducaĠionale Individualizate, formarea unor atitudini pozitive ale părinĠilor
úi promovarea învăĠării prin cooperare constituie doar câteva exemple de succes.
1. Transformarea úcolilor speciale în centre de resurse are loc în multe Ġări
din Europa úi constituie un exemplu de bună practică. Majoritatea Ġărilor se aßă
în etape diferite: unele dintre acestea sunt într-o etapă initială de implementare
(spre exemplu, Cipru, Olanda, Germania, Grecia, Portugalia úi Republica Cehă),
în timp ce altele au dezvoltat deja o reĠea de centre de resurse în Ġările lor (spre
exemplu, Austria, Norvegia, Danemarca, Suedia úi Finlanda). În general, aceste
centre urmăresc atingerea următoarelor obiective:
–

Oferirea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice úi altor profesioniúti.

–

Elaborarea úi diseminarea de materiale úi metode de lucru moderne.

–

Oferirea de sprijin úcolilor incluzive úi părinĠilor copiilor cu dizabilităĠi.

–

Oferirea de sprijin individualizat elevilor, pe termen scurt.

–

Sprijinirea accesului tinerilor cu dizabilităĠi pe piaĠa muncii.

În Ġările în care sistemul de educaĠie specială este bine dezvoltat, úcolile speciale
se implică activ în procesul incluziunii, colaborarea dintre úcolile de masă úi cele
speciale Þind un element cheie în asigurarea succesului incluziunii. Pe de o parte,
educaĠia incluzivă poate Þ privită ca o ameninĠare la adresa úcolilor speciale. În
unele Ġări, incluziunea este diÞcil de realizat, deoarece úcolile de masă obiúnuiesc,
mai mult sau mai puĠin, să delege úcolilor speciale responsabilităĠile pentru anumite probleme. Pe de altă parte, unele cadre didactice din úcolile speciale úi alĠi
specialiúti consideră că sunt unicii experĠi în problematica elevilor cu dizabilităĠi,
Þind singurii în măsură să satisfacă nevoile educaĠionale ale acestora.
2. Un alt exemplu de bună practică în educaĠia incluzivă îl reprezintă Planurile
EducaĠionale Individualizate care au un rol major în precizarea tipurilor de adaptări
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care sunt necesare în mediul de învăĠare úi în evaluarea progresului elevilor cu
dizabilităĠi.
Peters (2003) trece în revistă datele din raportul OECD (1994), The Integration of
Disabled Children into Mainstream Education: Ambitions, Theories and Practices,
în care au fost analizate succesele úi diÞcultăĠile întâmpinate în integrarea copiilor
cu dizabilităĠi din 23 de Ġări membre ale OECD1.
Conform datelor prezentate în acest raport, există mai multe forme de plasare
a copiilor cu dizabilităĠi, de la plasarea în úcoli speciale (segregare), până la
includerea în clase din úcolile de masă, cu oferirea de sprijin individualizat. O dată
identiÞcată forma de sprijin, în majoritatea Ġărilor se elaborează Planuri EducaĠionale
Individualizate (PEI). Aceste planuri au ca punct de pornire evaluarea nevoilor úi
identiÞcarea abilităĠilor/capacităĠilor copiilor pentru a le oferi ulterior acestora forme
adecvate de sprijin. Dintre practicile pedagogice cu eÞcienĠă crescută în includerea
copiilor sunt menĠionate învăĠarea prin cooperare, peer tutoring, úi învăĠarea în
grupuri heterogene.
3. Cele mai multe Ġări raportează atitudini pozitive ale părinĠilor copiilor cu
dizabilităĠi faĠă de educaĠia incluzivă úi presiunile pe care aceútia le exercită în
scopul includerii cât mai multor copii. În Ġările în care există un sistem educaĠional
segregat părinĠii exercită presiuni în favoarea incluziunii (Belgia, FranĠa, Olanda,
Germania úi ElveĠia).
PărinĠii au atitudini pozitive úi în Ġările în care includerea constituie o practică
uzuală (Cipru, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia úi Suedia).
În Belgia (Comunitatea Flamandă) s-a emis, în anul 2002, o nouă lege cu privire la úansele egale în educaĠie2. Această lege promovează drepturile părinĠilor
úi ale copiilor de a alege tipul úcolii úi descrie condiĠiile în care úcoala poate să
refuze înscrierea unui elev cu dizabilităĠi. Orientarea elevului către un anumit tip de
instituĠie (de tip incluziv sau special) porneúte de la descrierea formelor de sprijin
existente în úcoală, consultarea părinĠilor úi a serviciilor de consiliere úcolară.
1 Peters, S. J. (2003), Inclusive education: achieving education for all by including those with
disabilities and special education needs, Prepared for the disability group, The World Bank.
2 Special Needs Education In Europe (2003), European Agency for Development in Special
Needs Education, and EURYDICE, Brussels.
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4. ÎnvăĠarea prin cooperare contribuie la dezvoltarea elevilor cu dizabilităĠi
atât din punct de vedere cognitiv, cât úi socioafectiv úi facilitează procesul
învăĠării1.
Însă, în egală măsură, incluziunea ridică o serie de diÞcultăĠi sau provocări
cărora trebuie să le facă faĠă statele implicate în acest proces.
Potrivit raportului AgenĠiei Europene pentru Dezvoltare în Educarea Nevoilor
Speciale2, diÞcultăĠile identiÞcate se referă la:
– EducaĠia incluzivă la nivel secundar. Multe Ġări raportează „probleme
serioase” la acest nivel, comparativ cu învăĠământul primar, ca urmare a
formării insuÞciente a cadrelor didactice, atitudinilor cadrelor didactice, care
nu sunt întotdeauna pozitive, adâncirii diferenĠelor în învăĠare dintre elevii cu

–
–

–
–

–

dizabilităĠi úi cei fără dizabilităĠi, nivelului academic ridicat úi a modalităĠilor
de organizare a procesului didactic.
Rolul părinĠilor. Familiile copiilor cu dizabilităĠi severe preferă, uneori, úcolile
speciale celor de tip incluziv.
Aspecte Þnanciare. Multe Ġări menĠionează aspectele Þnanciare ca Þind
o barieră majoră în calea educaĠiei incluzive. În Ġările în care sistemul
educaĠional este de tip segregat, úcolile speciale úi cadrele didactice se
pot simĠi ameninĠate de procesul incluziunii, exprimând adeseori temeri cu
privire la posibilitatea de a-úi pierde locurile de muncă.
LegislaĠie. Deúi au fost emise acte legislative, acestea sunt insuÞciente.
Descentralizare. Deúi alocarea resurselor úi luarea deciziilor la nivel local
sporeúte ßexibilitatea úi mai buna adaptare a serviciilor la nevoile locale,
calitatea úi nivelul serviciilor sunt variabile.
Mărimea clasei. În unele Ġări (spre exemplu, FranĠa) se consideră că numărul
crescut al elevilor din clasă este un factor negativ în procesul incluziunii.
Cadrele didactice din aceste Ġări consideră că este foarte diÞcil să includă
elevi cu dizabilităĠi, deoarece au foarte multe sarcini didactice.

1 Inclusive education and classroom practices (2003), European Agency for Development in
Special Needs Education.
2 Special Needs Education In Europe (2003), European Agency for Development in Special
Needs Education, and EURYDICE, Brussels.
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Procesul educaĠiei incluzive este în continuă evoluĠie, Þind rezultatul eforturilor
conjugate ale reprezentanĠilor comunităĠii internaĠionale, ale instituĠiilor naĠionale
úi ale factorilor de decizie locali. Deciziile úi acĠiunile întreprinse de aceúti factori
au rolul de a promova úi facilita prezenĠa, participarea úi învăĠarea în contexte
incluzive a tuturor elevilor. De asemenea, demersurile acestora urmăresc în egală
măsură identiÞcarea úi înlăturarea barierelor din calea incluziunii.

3. EducaĠia incluzivă în România: începuturi úi experienĠe
3.1. DirecĠiile analizei úi punctul de pornire al educaĠiei
incluzive în România
EducaĠia incluzivă în România are o istorie de peste 15 ani. Putem analiza
modul de implementare a acestei noi paradigme educaĠionale pornind chiar de
la modelul oferit de indicatorii educaĠiei incluzive úi anume detaliind ceea ce s-a
realizat în cele trei planuri de acĠiune:
–

LegislaĠie

–

Practici educaĠionale

–

Cultură

Dacă în legislaĠie vom găsi foarte multe puncte de reper pentru a considera
că educaĠia incluzivă este cunoscută úi promovată în România, practicile ne
dau destule motive să credem că drumul este încă înaintea noastră, pentru
implementarea acestui tip de dezvoltare úi schimbare, iar cultura constituie acel
element, constant úi bogat, care poate Þ atât un obstacol, cât úi un factor facilitator
dacă se promovează dimensiunile care acoperă nevoia de inovare úi dezvoltare
din cadrul sistemului de educaĠie românesc.
Având în vedere complexitatea unei asemenea analize devine necesar, pentru
toate aceste trei dimensiuni, să pornim de la a identiÞca stadiul de la care s-a
plecat în acest proces complex de schimbare.
La 1990, România se găsea în pragul unor mari prefaceri úi transformări.
RevoluĠia din decembrie 1989 declarase clar nevoia de schimbare úi de reorientare
în toate planurile vieĠii sociale. Dar, de la declaraĠii la fapte drumul este foarte lung.
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Acesta trece neapărat prin acĠiuni sociale care să asigure în primul rând
acoperirea unor lipsuri economice úi materiale legate de sistemul general de
educaĠie, dar úi determinate de nevoia unor modiÞcări de percepĠie la nivel social.
Este vorba de provocările determinate de existenĠa unor „modele puternice” prin
care educaĠia din România a rezistat în anii dictaturii. Nu putem înĠelege modul de
implementare a educaĠiei incluzive în România decât dacă facem referire, pentru
început, la un anumit „nucleu dur” al educaĠiei româneúti.
Cele mai importante rezultate în timpul dictaturii au fost obĠinute în urma unui
sistem educaĠional destul de rigid, conservator, dar care a pus în centru învăĠarea
úi performanĠa. Nu putem neglija faptul că úcoala, cu toate limitele ei, cu accentele
puse pe social úi nu pe individual, a format în perioada ceauúistă numeroase
personalităĠi úi a obĠinut recunoaútera internaĠională în multe domenii. În ultimii
20 de ani ai epocii ceauúiste, din 1970 până la 1990, confruntată în special cu
lipsuri úi cu interzicerea accesului la cercetarea úi informaĠia útiinĠiÞcă pe plan
mondial, úcoala românească a fost caracterizată de coordonate de dezvoltare
contradictorii:
–

Pe de o parte a început să dea rateuri. Să ofere rezultate declarate fals,
legate de pregătirea multilaterală úi de dezvoltarea unui „om nou” cu potenĠial
de excepĠie, în toate domeniile, úi în acelaúi timp să se preocupe doar de
elevii care străbăteau traseul educaĠional în mod Þresc, fără probleme.
Aceasta a lăsat tot mai mult în afară unii elevi care nu mergeau în ritmul úi
cu performanĠele cerute de politica úcolară a epocii. Incredibil, dar în acea
epocă se vorbea chiar de copii „needucabili”.

–

Pe de altă parte, s-a consolidat un „nucleu dur”, format dintr-o experienĠă
practică úi anumite strategii didactice care dădeau rezultate, din păcate
însă numai cu anumiĠi copii. Acest nucleu de practici úi conduite didactice
cuprindea însă nu numai ceea ce exista în úcoală, ca ofertă úi suport, ci úi o
adevărată proliferare a pregătirii extraúcolare, prin mijlocirea părinĠilor. Este
vorba de „industria meditaĠiilor” care are la rândul ei, pe de o parte, aspecte
pozitive, oferind o completare úi o rigurozitate a formării unor elevi úi, pe de
alta, aspecte clar negative, care Ġin de lipsa de reponsabilitate a unor cadre
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didactice úi de programele úcolare tot mai încărcate úi complicate, neluând
în calcul úi neimplicând elevii úi nevoile lor de educaĠie úi dezvoltare.
Cu toate acestea, ideea de a educa toĠi copiii úi de a oferi egalizarea úanselor
la educaĠie pentru toĠi exista în politica învăĠămîntului românesc încă din anii
1980, din păcate tot la nivel declarativ úi printr-o aplicare practică materializată
în responsabilizarea elevilor úi a profesorilor pentru obĠinerea rezultatelor, dar
niciodată luând în calcul drept cauze ale problemelor úcolare sistemul úi politicile
sale generale sau particulare. Altfel spus, deúi în documentele care reglementau
úcoala românească se preciza valoarea pricipiului egalizării úanselor úi nevoia de
democratizare a úcolii, în realitate, practica oferea alternative úi ocazii de dezvoltare
numai celor care îúi puteau permite úi care, oricum, ar Þ avut rezultate bune. A
existat chiar úi o prevedere legislativă de combatere a repetenĠiei, dar aceasta
nu a fost pusă în practică prin măsuri pedagogice, de adaptare a sistemului úi a
procesului educaĠional, ci s-a materializat în măsuri punitive la adresa dascălilor,
care la rândul lor au pedepsit elevii.
De la aceste experienĠe úi realităĠi trebuie pornit pentru a înĠelege cât úi cum a
pătruns ideea úi practica úcolii incluzive în România. Chiar úi astăzi, dacă declarativ
vom vedea că există o preocupare constantă la nivelul legislaĠiei úi parĠial chiar în
practicile didactice, schimbările nu sunt încă suÞciente úi acoperitoare, pentru că
sistemul se miúcă încet, împiedicat de anumite elemente care depind de „nucleul
dur” menĠionat úi de lipsa unei construcĠii coerente prin care să se consolideze
rezultatele pas cu pas.
Revenind la anii 1990, primul eveniment apărut în România, din punct de
vedere legislativ, a fost recunoaúterea úi ratiÞcarea ConvenĠiei cu privire la
drepturile copilului. Moment de mare importanĠă, această ratiÞcare úi semnare
a documentului internaĠional a deschis calea unor prefaceri extrem de complexe
úi spectaculoase în educaĠia din Ġara noastră. Recunoaúterea valorii acordate
copilului, nevoii acestuia de ocrotire, educaĠie úi sprijin, resposabilităĠile sistemului
educaĠional, dar úi a celorlalte instituĠii sociale (familia úi instituĠiile comunităĠii) au
generat o multitudine de măsuri úi schimbări, din păcate cu precădere sociale, în
favoarea copiilor. Am precizat, „din păcate”, pentru că schimbările din sistemul de
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educaĠie nu au Ġinut aceeaúi cadenĠă a schimbării ca úi sistemul de protecĠie a
drepturilor copilului, care a pus în practică măsurile sociale. Trebuie spus că reforma
sistemului de ProtecĠie a drepturilor copilului din România constituie o mare reuúită
la nivelul Europei Centrale úi de Est úi un model clar úi concret de schimbare
úi acĠiune. În primul rând, ne permitem această subliniere luând în considerare
punctul de plecare, de condiĠiile extem de sărace úi limitate de la care s-a pornit.
Am putea chiar spune că, în anul 1990, momentul zero pentru schimbarea spre
educaĠie incluzivă, situaĠia copiilor din România a fost dacă nu cea mai gravă, una
dintre cele mai grave din Europa.
Cunoaúterea úi aplicarea principiilor educaĠiei pentru toĠi úi în particular a
educaĠiei incluzive prin respectarea diversităĠii, iniĠierea úi realizarea practică a
accesului úi participării la educaĠie úi viaĠă socială pentru toate categoriile de copii,
a devenit un model adoptat în România, încă din anul 1990, prin trei domenii de
intersecĠie teoretică úi de acĠiune:
a. Plan legislativ.
b. Implementarea în practică.
c. Proiecte româneúti inovatoare.
Analiza acestor domenii se referă la:
a. Aderarea, promovarea úi implementarea în plan legislativ a măsurilor care
au fost precizate în următoarele documente internaĠionale:
–

ConvenĠia cu privire la drepturile copilului (1990).

–

DeclaraĠia de la Jomtiem referitoare la educaĠia pentru toĠi (1990).

–

DeclaraĠia de la Salamanca (1994), care propune liniile directoare ale
accesului úi calităĠii educaĠiei pentru copiii cu cerinĠe speciale de educaĠie.

b. Implementarea ideilor principale din documentele menĠionate úi popularizarea
prin materiale, publicaĠii, lucrări din mass-media úi acĠiuni speciÞce a valorilor
promovate în spiritul educaĠiei pentru toĠi, a nediscriminării, a promovării
diversităĠii, acordării úanselor egale la acces, participare úi integrarea tuturor
categoriilor de copii.
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c.

Realizarea unor iniĠiative úi proiecte inovatoare, de tip cercetare-acĠiune,
care úi-au propus să valorizeze educaĠia tuturor copiilor, asigurând preluarea
modelelor internaĠionale úi adaptându-le pentru implementarea valorilor
educaĠiei incluzive.

3.2. Aspectele legislative ale educaĠiei incluzive în România
Aúa cum am precizat, din anul 1990, prin Legea nr.18 a fost ratiÞcată de
Parlamentul României ConvenĠia cu privire la drepturile copilului. ConvenĠia
stabileúte respectarea interesului superior al copilului úi principiul nondiscriminării,
detaliind coordonatele de bază în patru categorii de drepturi: drepturile copilului la
supravieĠuire, drepturile la dezvoltare, drepturile la protecĠie úi la participare.
Articolul 2 al ConvenĠiei speciÞcă obligaĠia statelor semnatare de a realiza
aplicarea tuturor drepturilor, pentru toĠi copiii, fără excepĠie úi fără nicio discriminare.
LegislaĠia naĠională a fost reglementată în acord cu respectarea ConvenĠiei úi a
documentelor menĠionate, care se constituie ca bază a incluziunii. Astfel, putem
menĠiona: ConstituĠia României, votată de Parlamentul României în anul 1991,
stabileúte în art. 32 úi 45 dreptul la educaĠie úi protecĠie a tuturor copiilor úi tinerilor
din România.
În ceea ce priveúte organizarea, structura úi administrarea sistemului educaĠional
din România, politicile educaĠionale se bazează pe o serie de principii generale,
precum:
–

EducaĠia se desfăúoară pe toată durata vieĠii, fără restricĠii sau
discriminări.

–

EducaĠia reprezintă o prioritate naĠională.

–

ÎnvăĠământul nu trebuie să Þe inßuenĠat de diversele ideologii politice.

–

ÎnvăĠământul românesc este democratic, deschis valorilor europene úi
universale.

–

Sistemul de învăĠământ trebuie să ofere úanse egale tuturor cetăĠenilor.

–

InstituĠiile de stat trebuie să ofere învăĠământ gratuit pentru nivelul preuniversitar, iar pentru cel universitar, în limita locurilor subvenĠionate.
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–

Persoanele care provin din rândul minorităĠilor etnice au dreptul să studieze
în limba maternă.

–

ReĠeaua de învăĠământ trebuie adaptată permanent la evoluĠiile demograÞce
úi la cerinĠele de formare profesională.

–

Ministerul EducaĠiei este instituĠia publică centrală care deÞneúte úi implementează politicile în domeniul educaĠiei.

Legea 47/1993 reglementează anumite aspecte legate de declararea abandonului la copiii orfani sau care nu mai pot rămâne în îngrijirea familiei; aceste prevederi oferă condiĠiile necesare pentru menĠinerea úi includerea în familia naturală
sau în familii de substitut (plasament sau adopĠie). Dreptul la educaĠie, care este
prevăzut de Art. 28 al ConvenĠiei ONU cu privire la drepturile copilului, se regăseúte
úi în Art. 32 din ConstituĠia României.
Legea învăĠământului nr. 84/1995 asigură dreptul tuturor copiilor la educaĠie de
calitate, ca úi gratuitatea úcolii pentru învăĠământul obligatoriu.
Iată câteva principii din Legea învăĠământului care au o relevanĠă deosebită
pentru promovarea incluziunii úcolare:
–

„Statul promovează principiile învăĠământului democratic úi garantează
dreptul la educaĠia diferenĠiată, pe baza pluralismului educaĠional” (art. 5,
alin. 2).

–

„CetăĠenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile úi formele
de învăĠământ, indiferent de condiĠia socială úi materială, de sex, rasă,
naĠionalitate, apartenenĠă politică sau religioasă” (art. 5, alin. 1).

–

„[…] organizarea úi conĠinutul învăĠământului nu pot Þ structurate după
criterii exclusiviste úi discriminatorii de ordin politic, religios sau etnic”
(art. 12, alin. 2).

De asemenea, Legea învăĠământului deÞneúte învăĠământul special care se
ocupă de copiii cu cerinĠe educative speciale ca parte componentă a sistemului
general de învăĠământ úi stabileúte o serie de legături operaĠionale între cele două
forme de învăĠământ astfel încât să Þe asigurată deschiderea úi úansele egale de
educaĠie úi oferă o perspectivă ßexibilă úi nediscriminativă asupra coordonatelor
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úcolii româneúti. Cadrul general din Legea învăĠământului deÞneúte úi realizarea
drepturilor úi obligaĠiilor părinĠilor sau, după caz, reprezentanĠilor legali ai copilului le
revine dreptul de a alege tipul educaĠiei pe care o va primi copilul lor, având totodată
obligaĠia de a lua măsurile necesare pentru înscrierea copilului la úcoală úi pentru
asigurarea condiĠiilor necesare participării la procesul de învăĠământ (rechizite,
alimente, identiÞcarea unor mijloace de transport etc.). Înscrierea copilului în
învăĠământ se face în baza solicitării scrise a părintelui sau reprezentantului legal
al copilului (art. 20 úi 180 din Legea nr. 84/1995). În situaĠia în care părinĠii nu îúi
îndeplinesc obligaĠia de a asigura frecventarea învăĠământului obligatoriu de către
copil, fapta constituie contravenĠie úi se sancĠionează conform legii (art. 180, alin.
2 din Legea nr. 84/1995).
În exercitarea acestui drept, părinĠii pot acĠiona conform propriilor convingeri
Þind totuúi necesar să ia în considerare úi recomandările formulate de specialiúti,
mai ales în situaĠia copiilor cu cerinĠe educative speciale.
Este reglementată posibilitatea schimbării tipului educaĠiei sau pregătirii
profesionale de către instanĠa judecătorească, la cererea copilului care a împlinit
14 ani, în situaĠia în care apar neînĠelegeri între copil úi părinĠi sau reprezentanĠii
săi legali cu privire la aceste aspecte. InstanĠa decide având în vedere cu prioritate
interesul superior al copilului.
Legea 272/2004 stabileúte dreptul fundamental al copilului la educaĠie,
procesul instructiv-educativ urmărind inclusiv dezvoltarea aptitudinilor copilului úi
a personalităĠii acestuia.
Articolul 48 al Legii 272/2004 stabileúte o serie de obligaĠii în sarcina autorităĠilor
publice centrale úi judeĠene cu atribuĠii în domeniul educaĠiei, vizându-se în
special următoarele direcĠii de acĠiune: realizarea demersurilor pentru participarea
copiilor la învăĠământul preúcolar úi învăĠământul obligatoriu. ÎnvăĠământul
preúcolar se asigură în cadrul grădiniĠelor publice úi private autorizate. BeneÞciarii
învăĠământului preúcolar sunt copiii cu vârste cuprinse între 3 úi 6/7 ani. ObligaĠia
organizării învăĠământului preúcolar revine organelor administraĠiei publice locale
úi inspectoratelor úcolare cărora le revine responsabilitatea de a asigura resursele
necesare funcĠionării grădiniĠelor (art. 18 úi 19 din Legea nr. 84/1995).
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ÎnvăĠământul obligatoriu este de 10 clase, frecventarea obligatorie a acestuia în
forma de zi încetând la împlinirea vârstei de 18 ani (art. 6 din Legea învăĠământului).
În ceea ce priveúte copiii cu cerinĠe educative speciale, aceútia pot Þ úcolarizaĠi
în unităĠi de învăĠământ preúcolar úi úcolar speciale, în clase speciale din cadrul
unor unităĠi de învăĠământ de masă sau pot Þ integraĠi în cadrul claselor din
unităĠile de învăĠământ de masă. ÎnvăĠământul special primar úi secundar inferior
este obligatoriu úi are o durată de 10-11 ani. Copiii nedeplasabili pot beneÞcia de
úcolarizare la domiciliu, iar pentru copiii bolnavi cronic spitalizaĠi, pot Þ înÞinĠate
grupe în cadrul unităĠilor medicale în care aceútia sunt trataĠi (art. 15, alin. 10 úi art.
47, alin. 3 din Legea învăĠământului). În vederea asigurării accesului la procesul
instructiv-educativ, în special în situaĠia copiilor cu vârste mici, Ministerul EducaĠiei,
inspectoratele úcolare úi autorităĠile publice au obligaĠia de a organiza unităĠi de
învăĠământ, preúcolar, primar úi gimnazial, în localităĠile de domiciliu ale copiilor. În
situaĠia în care acest lucru nu este posibil, copiilor li se asigură, după caz, servicii
de transport, masă úi internat.
În consecinĠă, copiii proveniĠi din familii cu diÞcultăĠi economice au următoarele
drepturi (suplimentare în raport cu drepturile elevilor în ansamblu):
–

BeneÞciază de manuale úcolare gratuite; au gratuitate pentru transportul
în comun local úi pentru transportul intern auto, feroviar úi naval, în situaĠia
copiilor din cadrul sistemului de protecĠie specială sau în cazul copiilor orfani
(art. 176, alin. 2 din Legea învăĠământului).

–

Pot Þ acordate rechizite, în funcĠie de fondurile existente.

–

BeneÞciază de burse de ajutor social úi alte ajutoare ocazionale (a se
vedea în acest sens HG nr. 859/1995 privind acordarea de burse úi alte
facilităĠi Þnanciare úi materiale úi HG nr. 1488/2004 privind aprobarea
criteriilor úi cuantumului sprijinului Þnanciar care se acordă elevilor în cadrul
Programului naĠional „Bani de liceu”).

–

BeneÞciază de serviciile centrelor de zi înÞinĠate în vederea prevenirii
abandonului úcolar de către inspectoratele úcolare, autorităĠile publice
locale sau organismele private.

DispoziĠii similare sunt cuprinse úi în Regulamentul de organizare úi funcĠionare a
instituĠiilor de învăĠământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4747/ 2001 secĠiunea
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a 3-a al Ministrului EducaĠiei úi Cercetării, iar art. 157 din Legea învăĠământului
interzice aplicarea pedepselor corporale, încălcarea acestor dispoziĠii conducând
la sancĠiuni administrative sau de altă natură, în funcĠie de gravitatea faptelor.
Se stabileúte dreptul la contestaĠie al copilului cu privire la modalitatea úi
rezultatele evaluării sale úcolare, asistat de reprezentantul său legal, în condiĠiile
legilor úi regulamentelor úcolare. În realizarea acestui drept, elevii pot solicita úi
primi informaĠii cu privire la criteriile de evaluare.
Prevederile legii 272/2004 obligă cadrele didactice care în exercitarea funcĠiei
observă sau suspectează situaĠii de abuz, rele tratamente, neglijarea copiilor de către
părinĠi ori de către reprezentanĠii lor legali, să sesizeze serviciul public de asistenĠă
socială sau DirecĠia generală de asistenĠă socială úi ProtecĠia copilului.
Din anul 2000, prin hotărâri de ministru se legiferează noi funcĠii didactice:
cadrul didactic de sprijin úi consilierul psihopedagog. Din anul 2006 consilierii
psihopedagogi activează úi în unităĠile preúcolare. Tot în 2006 s-au înÞinĠat Centrele
de resurse úi asistenĠă psihopedagogică úi Centrele de resurse pentru educaĠia
incluzivă. În această perioadă începe úi procesul de transformare a úcolilor speciale
în centre de resurse care oferă servicii educaĠionale tuturor copiilor cu dizabilităĠi
din comunitate.
Dacă sintetizăm efortul legislativ putem spune că legislaĠia românească oferă
un teren propice implementării educaĠiei incluzive, chiar dacă sintagma de úcoală
incluzivă úi învăĠământ incluziv nu se regăsesc ad litteram ci mai mult ca tendinĠe,
direcĠii úi orientări.

3.3. Implementarea ideilor, informarea profesioniútilor
úi a opiniei publice
O direcĠie necesară pătrunderii ideilor úi orientărilor legate de educaĠia incluzivă
o constituie traducerea úi distribuirea materialelor informative. Aceste documente,
promotoare ale schimbărilor din politicile internaĠionale, cu precădere promovate
de UNESCO úi UNICEF, au oferit o bază de pornire în schimbarea practicilor
educaĠionale. ConvenĠia cu privire la drepturile copilului, DeclaraĠia de la Jomtiem
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úi DeclaraĠia de la Salamanca au fost traduse úi distribuite în toată Ġara până în
anul 1995, de către Ministerul EducaĠiei NaĠionale, cu sprijinul ReprezentanĠei
Speciale UNICEF în România, ca parte componentă a Programului naĠional de
integrare a copiilor cu cerinĠe educative speciale în învăĠământ.
Pachetul de Resurse UNESCO pentru profesori: CerinĠe speciale în clasă,
(1995), Open File on Inclusive Education, UNESCO (2001), a devenit suport pentru
cursuri de formare úi material de lucru în unele úcoli. Prin parteneriatul Ministerului
EducaĠiei NaĠionale cu societatea civilă, AsociaĠia RENINCO România a tradus mai
multe materiale UNESCO úi le-a distribuit în toată Ġara: Ghidul UNESCO pentru
cadrele didactice (2002), Să înĠelegem úi să răspundem nevoilor elevilor la clasă
(2003), Realizări pentru toĠi (2005) etc.
Răspândirea materialelor menĠionate s-a realizat prin politica coerentă a Guvernului României după 1990 úi până în prezent. Aceasta a constituit o preocuparea
constantă a unor organisme neguvernamentale ca SalvaĠi Copiii, ANHR, Arad,
ASCHIF, BinecuvântaĠi Copiii Oneúti, AsociaĠia RENINCO România etc. úi s-a
materializat în organizarea de seminarii, simpozioane, conferinĠe naĠionale úi
internaĠionale pe tema educaĠiei pentru toĠi úi/sau a educaĠiei incluzive. Un rol decisiv
a avut sprijinul constant úi susĠinut al ReprezentanĠei UNICEF în România, atât în
traducerea úi editarea materialelor, cât úi în sprijinirea numeroaselor manifestări úi
proiecte de promovare a ideilor educaĠiei integrate úi incluzive.

3.4. Proiecte, modele, iniĠiative
AcĠiunile concrete în perspectiva educaĠiei incluzive s-au desfăúurat încă din
1990, pe fundalul reformei socioculturale, politice úi economice din România. Au fost
realizate primele proiecte pilot ca modele de implementare a ideilor educaĠiei pentru
toĠi úi respectării drepturilor copiilor. Primele preocupări de implementare a ideilor
úcolii incluzive úi a educaĠiei pentru toĠi au fost legate de reforma învăĠământului
special úi de posibilitatea deschiderii acestuia către úcolile obiúnuite.
Prin Programul NaĠional de Integrare (1993-1996), colaborarea dintre Ministerul
EducaĠiei úi organizaĠii internaĠionale precum UNICEF úi UNESCO s-a materializat
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printr-o serie de proiecte úi programe în care educaĠia incluzivă úi-a făcut loc pas
cu pas. Primele organizaĠii ale societăĠi civile, formate din părinĠi úi profesioniúti, au
început să coopereze cu autorităĠile úi să implementeze ideile oferite de o legislaĠie
tot mai deschisă úi ßexibilă în acest sens.
Cele mai relevante proiecte-pilot au fost:
–

Proiectele de integrare în comunitate a copiilor cu cerinĠe educative
speciale realizate de Ministerul EducaĠiei. Primul proiect în acest sens a fost
Proiectul-pilot de integrare început la Cluj-Napoca úi Timiúoara (1992), apoi
extins la Iaúi. Al doilea pas l-a constituit organizarea a 10 zone de integrare
care au implementat integrarea úcolară a copiilor cu dizabilităĠi în úcoli obiúnuite. Al treilea pas al programului la nivel naĠional l-a constituit implicarea
a patru universităĠi din România (Cluj-Napoca, Bucureúti, Iaúi úi Timiúoara)
úi colaborarea acestora cu alte patru universităĠi din Europa de Vest prin
deschiderea, după un studiu de analiză a integrării în proiectele-pilot, a masteratelor de formare a specialiútilor în educaĠia integrată. Coagularea miúcării
în favoarea integrării úi educaĠiei incluzive s-a materializat în înÞinĠarea primei
ReĠele NaĠionale de Informare úi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate
a copiilor cu dizabilităĠi: AsociaĠia RENINCO România, care a pornit de la
colaborarea Ministerului EducaĠiei cu ReprezentanĠa Specială UNICEF în
România úi cu 30 de organizaĠii neguvernamentale (1992-1998).

–

Promovarea accesului, calităĠii úi participării tuturor copiilor la educaĠie se realizează prin reforma învăĠământului românesc. Sunt elaborate
noi planuri, programe, manuale alternative úi se realizează în cascadă perfecĠionarea cadrelor didactice pentru implementarea direcĠiilor novatoare ale
educaĠiei de calitate.

–

Noul Curriculum NaĠional, elaborat de comisiile de specialitate ale Ministerului EducaĠiei în colaborare cu Institutul de ùtiinĠe ale EducaĠiei, constituie
un alt pas înainte pentru úcoala participativă úi deschisă tuturor copiilor.

–

Departamentul pentru ProtecĠia Copilului, înÞinĠat în anul 1997, ca organism direct dependent de Guvern úi cu Þliale în Þecare judeĠ (DirecĠiile pentru
protecĠia copilului) asigură în mod explicit respectarea drepturilor copilului
úi sprijinirea creúterii, educării úi orientării acestuia în cadrul familiei sale.
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Se pune tot mai mult accentul pe sprijinirea dezinstituĠionalizării úi crearea
condiĠiilor ca Þecare familie să-úi poată educa úi creúte copilul, indiferent
de categoriile sociale, de problemele úi diÞcultăĠile de dezvoltare úi de alte
diferenĠe posibile.
–

Alte proiecte în spiritul úcolii pentru toĠi úi al úcolii incluzive au fost cele
dedicate programelor de sănătate, reducerii absenteismului úi abandonului
úcolar.

În vederea reducerii abandonului úcolar úi absenteismului, Ministerul EducaĠiei,
Cercetării úi Tineretului a iniĠiat, în anul 2006, úi dezvoltat programe educaĠionale
destinate susĠinerii participării úcolare a elevilor din întreg sistemul de învăĠământ
preuniversitar prin:
–

SusĠinerea educaĠiei grupurilor dezavantajate (program PHARE, Acces la educaĠie pentru grupurile dezavantajate úi programul A doua úansă, 2005-2007).

–

SusĠinere Þnanciară úi asigurarea transportului úcolar (programele: Bani de
liceu, EURO 2000, Cornul úi laptele).

–

Relansarea învăĠământului rural prin programele Băncii Mondiale pentru
învăĠământul rural.

–

Reabilitarea unităĠilor de învăĠământ úi construcĠia unor noi spaĠii educaĠionale prin Programul de reabilitare a úcolilor, centrat pe reabilitarea,
creúterea capacităĠii instituĠionale al Ministerului EducaĠiei de planiÞcare,
dezvoltare úi întreĠinere a clădirilor din sectorul educaĠional public, la nivel
central úi judeĠean (grădiniĠe, campusuri úcolare).

–

Prin proiectele úi programele iniĠiate sau elaborate în parteneriat cu alte
instituĠii guvernamentale úi neguvernamentale, Ministerul EducaĠiei úi-a
focalizat interesul asupra susĠinerii elevilor defavorizaĠi sau aßaĠi în situaĠie
de risc, în vederea combaterii diferitelor fenomene negative care afectează
dezvoltarea personalităĠii acestora (analfabetismul, absenteismul, abandonul úcolar, sănătate, delincvenĠă, violenĠă, abuz, exploatare, consum de
droguri, alcool, tutun).

–

Programul minimal pe baza căruia Þecare úcoală să Þe echipată cu
calculatoare cu acces la INTERNET úi cu baza necesară pentru acest tip
de instrucĠie.
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–

Prin parteneriatul dintre Guvernul României – Ministerului EducaĠiei, Banca
Europeană de InvestiĠii úi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei s-au
executat lucrări de reabilitare, reconstrucĠie a úcolilor, instalaĠii termosanitare úi aducĠiuni de apă în 1 200 de unităĠi úcolare. Elaborarea de
programe de prevenire a abandonului úi a insuccesului úcolar, totodată,
la nivel judeĠean/local, Þecare inspectorat úcolar/unitate de învăĠământ
îúi elaborează propriul proiect de prevenire úi combatere a abandonului
úcolar în conformitate cu realitatea educaĠională (grupul Ġintă îl reprezintă,
cu precădere, elevii ai căror părinĠi sunt plecaĠi în străinătate; proiecte de
parteneriat cu diverse organizaĠii neguvernamentale etc.).

–

ÎnÞinĠarea Centrelor de Resurse pentru EducaĠia Incluzivă (prin proiecte
naĠionale susĠinute de programul PHARE) úi Centrele de asistenĠă psihopedagogică ce au început să activeze din anul 2006.

3.5. Schimbarea practicilor educaĠionale în úcoală – primele proiecte
naĠionale de cercetare-acĠiune pentru educaĠia incluzivă
Primul moment de informare úi inovare a practicilor educaĠionale l-a constituit
organizarea unei manifestări pentru promovarea schimbării abordărilor la nivelul
sistemului educaĠional, în principal „copiii cu handicap”, cum se preciza la timpul
respectiv. Este momentul de derulare a ConferinĠei InternaĠionale EducaĠie
úi Handicap din Bucureúti (1992), beneÞciind de expertiza oferită de UNESCO
úi UNICEF úi prin care s-a deschis pentru prima dată în România posibilitatea
dezinstituĠionalizării copiilor cu dizabilităĠi úi ideea integrării úcolare úi
educaĠionale a tuturor copiilor.
În implementarea practicilor úi a strategiilor incluzive, un alt moment important,
de această dată în formarea cadrelor didactice, l-a constituit anul 1995 după
traducerea úi distribuirea în cadrul unor proiecte-pilot la iniĠiativa Ministerului
EducaĠiei a Pachetului de resurse pentru profesori, „CerinĠele speciale în
clasă”, editat sub egida UNESCO, cu sprijin UNICEF.
Acest demers a fost cuprins în cadrul Proiectului naĠional de integrare în comunitate a copiilor cu handicap. După două sesiuni de formare a formatorilor, realizate
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cu participarea consultantului UNESCO, profesorul Mel Ainscow de la Universitatea
din Manchester, au început primele activităĠi de formare a cadrelor didactice la nivel
local. Aceste formări s-au desfăúurat în următoarele centre din Ġară: Bacău, Braúov,
Bucureúti, Craiova, Iaúi, Timiúoara úi Cluj-Napoca. Trebuie speciÞcat că acest prim
demers de formare pentru educaĠia incluzivă a fost sprijinit de patru universităĠi
româneúti: Universitatea din Bucureúti, din Cluj-Napoca, Timiúoara úi din Iaúi.
Un al doilea pas l-a constituit înÞinĠarea Zonelor de Integrare úi Dezvoltare
(ZIDIE), organizate de RENINCO úi MEN în 10 judeĠe úi prin care au început să
se răspândească ideile úi practicile de integrare úcolară a tuturor copiilor úi de
colaborare între úcolile speciale úi cele obiúnuite. Proiectul de integrare a fost
susĠinut de organizaĠiile neguvernamentale, cu precădere formate din părinĠii
copiilor cu dizabilităĠi, reunite în reĠeaua RENINCO.
Un alt moment important în pornirea demersului incluziunii l-a constituit proiectulpilot de cercetare-acĠiune Dezvoltarea unor medii úcolare incluzive în comunitate,
derulat în perioada februarie 1998 – iunie 2002, în 12 unităĠi de învăĠământ din
Bucureúti, Ploieúti úi Piteúti. Proiectul a fost coordonat de Ministerul EducaĠiei,
Universitatea din Bucureúti, Universitatea din Manchester úi AsociaĠia RENNCO
România, cu sprijinul ReprezentanĠei UNICEF în România. Acesta a avut atât
o componentă de formare a managerilor úi cadrelor didactice, cât úi una de
cercetare pentru a aduce concluziile necesare măsurilor de dezvoltare a politicilor
de incluziune úcolară la nivel naĠional.
Obiectivul central al proiectului a fost participarea úcolară în toate dimensiunile
úi nuanĠele care le implică. Toate unităĠile úcolare participante au parcurs un ciclu
complet de dezvoltare, aspirând mereu către idealul unei úcoli incluzive. Ciclul de
dezvoltare a implicat cinci faze, care se suprapun într-o oarecare măsură:
–

Faza 1: IniĠierea ciclului – constituirea unui grup de coordonare naĠională
úi a grupurilor la nivel local.

–

Faza 2: Culegerea informaĠiilor – determinarea stării actuale a úcolilor
cu privire la participarea copiilor din comunităĠile în care erau amplasate
úcolile.

–

Faza 3: DeÞnirea elementului central al ciclului de dezvoltare úcolară –
elaborarea unor planuri de dezvoltare pentru Þecare úcoală, pornind de la
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elaborarea unor indicatori ai incluziunii cu privire la principalele aspecte
antrenate de dezvoltare a culturii educaĠionale incluzive.
–

Faza 4: Derularea planului de dezvoltare cu evaluări continue, periodice
úi reconstrucĠii a propunerilor iniĠiale – punerea în practică a strategiei
de dezvoltare pe direcĠiile unei úcoli incluzive.

–

Faza 5: Evaluarea stadiului atins – evaluarea stadiului de dezvoltare
atins de Þecare participant, atât la nivelul instituĠiilor implicate, cât úi la
nivelul cadrelor didactice antrenate úi al elevilor care au fost evaluaĠi din
perspectiva integrării úcolare úi a participării.

–

Decizia de a relua ciclul de dezvoltare a aparĠinut Þecărei unităĠi úcolare în
parte, Ġinând seama de experienĠa acumulată, de obstacolele úi de progresul
înregistrat în ciclul deja încheiat.

În anul 1998 a fost editată úi distribuită prima carte care a concretizat experienĠa
românească de incluziune: Ghidul pentru manageri – Dezvoltarea practicilor
educaĠiei incluzive în România, cu sprijinul tehnic úi Þnanciar al UNICEF. Aceasta
a fost însoĠită de o casetă video, prezentând principalele elemente úi dimensiuni
ale proiectelor de integrare úi educaĠie incluzivă din úcolile-pilot. Caseta a fost
prezentată în toate judeĠele, dar úi la nivel internaĠional (tradusă în limbile franceză úi
engleză) prin proiectele UNESCO, la care au participat reprezentanĠi din România.
Un alt moment important a avut loc în anul 2001, prin elaborarea úi editarea lucrării
Including the Excludes, Meeting Diversity in Education, Example from Romania
(autori Butuca, A. (coord.), Bădescu, M., Brâncoveanu, R., Păun, E., Potolea, D.,
Vrasmaú, E., Vrasmaú, T., Ulrich, C., Slămnescu, R.) de către UNESCO, care a
valorizat úi a încurajat miúcarea românească în favoarea educaĠiei incluzive.
Introducerea educaĠiei incluzive, pe scară largă, deúi poate Þ considerată ca o
constantă prin preocupările de rezolvare a problemelor de acces úi de participare
úcolară a tuturor copiilor, în concordanĠă cu legislaĠia, a devenit însă o preocupare
distinctă pentru întreg sistemul, nu numai pentru copiii cu dizabilităĠi din sistem, abia
prin proiectele PHARE, după 2005, extinse la un număr de 10 judeĠe úi apoi la alte
16 judeĠe. Au fost realizate formări în cascadă, s-au distribuit ghiduri úi materiale
informative, s-au organizat seminarii úi conferinĠe naĠionale, s-au schimbat idei úi
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experienĠe la nivel naĠional. Există multe puncte forte úi succese obĠinute de aceste
proiecte, dar úi limitări úi probleme. Deúi formatorii au fost experĠi străini din Europa
de Vest úi au fost antrenate în formare foarte multe cadre didactice, realizându-se
condiĠiile continuării instruirilor prin Casa Corpului Didactic, s-a rămas la un nivel
limitat din lipsa colaborării între úcoli, între profesori, neimplicându-se mecanismele
de dezvoltare ale úcolilor úi neantrenând componenta părinĠilor úi a comunităĠii
ca susĠinere. Să reamintim că nu putem vorbi de o clasă incluzivă sau o úcoală
incluzivă, ci de un sistem care să acĠioneze incluziv. Încurajarea schimburilor
de idei úi experienĠă, cooperarea, colaborarea, parteneriatul, necesită coerenĠa
sistemului, schimbarea planiÞcată úi echilibrată în centrul căreia este grija pentru
copil-elev úi valorizarea lui ca persoană unică úi valoroasă.
În acest moment există un efort susĠinut din partea Ministerului EducaĠiei,
Cercetării úi Inovării pentru implementarea educaĠiei incluzive la nivelul tuturor
zonelor Ġării, prin antrenarea resurselor de dotare a úcolilor. Formările propuse úi
derulate de Casa Corpului Didactic din toată Ġara sunt menite să consolideze noile
Centre de resurse pentru asistenĠa psihopedagogică.
3.6. LecĠii învăĠate sau ce mai avem de făcut
Din toate demersurile întreprinse din anul 1990 până astăzi se simte nevoia de
a sintetiza ideile úi lecĠiile învăĠate pe două direcĠii ale experienĠelor de educaĠie
incluzivă:
1. Formarea cadrelor didactice úi a managerilor.
2. Practicile din úcolile care au pilotat implementarea practicilor incluzive.
Prima úi cea mai importantă concluzie este că abordarea úcolii pentru toĠi
este o nevoie vitală úi pentru sistemul de învăĠământ românesc. Acest mod
de construire a intervenĠiilor educaĠionale este o cerinĠă a timpului actual úi a
condiĠiilor de dezvoltare implicate de acesta. SpeciÞcăm că nu este vorba de o
modă sau de o ideologie trecătoare, ci de o posibilă soluĠie la provocările cu care
se confruntă atât instituĠia úcolară, cât úi relaĠiile interumane pe care le promovează
úi le orientează. Dar, educaĠia pentru toĠi nu vine de la sine, ci trebuie discutată,
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analizată, acceptată úi implementată pas cu pas într-o simbioză care uneúte teoria,
practica úi cu viziunea despre viaĠă, societate, educaĠie úi valoare a ÞinĠei umane.
A doua idee este aceea că dezvoltarea unor practici didactice de tip incluziv
este obligatoriu legată de schimbări în formarea iniĠială a cadrelor didactice.
Un singur curs de formare continuă (adică o completare a studiilor) nu este
suÞcient. Este nevoie de o viziune unitară cu privire la rolurile educaĠiei, ale úcolii
în general, referitor la valorile universale cu care trebuie să opereze sistemul de
învăĠământ úi chiar de o reformulare a curriculumului naĠional în aúa fel încât acesta
să presupună accesul úi participarea Þecărui elev, nu numai al acelora care au
aptitudini înalte sau calităĠi apreciate din punct de vedere social. Dacă pregătirea
iniĠială se va realiza în spiritul úcolii incluzive, evident că úi formările ulterioare
vor putea aprofunda tehnicile de lucru úi maniera de dezvoltare optimă. Or, dacă
profesorii vor vedea în úcoala de cultură generală doar un teren de competiĠie úi de
selecĠie a unor elevi, prin excluderea úi neglijarea altora, va Þ diÞcil ca în curentul
principal să-i acceptăm pe toĠi úi să acĠionăm incluziv.
O idee desprinsă din experienĠele de formare demonstrează că nu orice
profesor poate deveni formator pentru educaĠia incluzivă úi că formările în
cascadă nu sunt mereu o soluĠie eÞcientă. Formatorii trebuie selecĠionaĠi dintre
profesorii care doresc să se schimbe úi care cred în ideea cooperării úi respectului
celuilalt. Aúa cum acceptăm că ne putem schimba, diversitatea ne învaĠă că
unii profesori de schimbă mai greu úi nu sunt convinúi de valorile fundamentale
ale incluziunii: unicitatea, pozitivismul, ßexiblitatea, adaptarea curriculară, individualizarea, învăĠarea continuă, etc.
Orice formare pentru dezvoltarea practicilor úcolii pentru toĠi devine
viabilă doar când se exempliÞcă prin activităĠile de la clasă. De aceea, cele
mai eÞciente cursuri sunt cele care au module practice de experimentare a celor
însuúite în teorie. Orice astfel de curs trebuie să aibă modele practice de derulare
a unor activităĠi, să se bazeze pe prezentarea úi analiza unor activităĠi model, pe
schimburi de experienĠă, dar úi pe practicarea permanentă a celor propuse. LecĠiile
demonstrative sunt utile la început, dar apoi este Þresc ca lucrul la clasă în Þecare
zi să Þe în sensul úi în spiritul úcolii incluzive.
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Apoi este nevoie să ne amintim că nu se poate face incluziune „pe bucăĠi”,
adică o singură clasă, un profesor sau o úcoală. Abordarea unei educaĠii de
calitate pentru toĠi este necesar să se facă în cadrul muncii în echipă din úcoală,
împreună cu directorii, inspectorii, dar úi cu decidenĠii de politici educaĠionale.
Diversitatea participanĠilor este prin ea însăúi o lecĠie bună úi ajută la
discuĠii úi clariÞcări. De aceea un program de formare pentru educaĠie incluzivă
trebuie să se adreseze tuturor categoriilor de profesioniúti implicaĠi în activitatea
didactică, pentru a deveni eÞcient úi a se multiplica. Mai mult, este beneÞc ca în
acelaúi program să Þe incluúi profesori diferiĠi (de ciclu primar, gimnazial úi chiar
liceal), manageri úi cadre didactice care joacă roluri de sprijin în úcoală (logopezi,
psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, etc.) úi chiar părinĠi.
Strategiile de lucru a unui curs de formare în educaĠia incluzivă este Þresc
să Þe de interacĠiune úi lucru în grup. Profesorii trebuie să experimenteze ceea
ce doresc să realizeze cu elevii. Nu poĠi să înĠelegi educaĠia incluzivă dacă nu o
foloseúti úi dacă nu te pui în locul elevului. Metodele interactive se completează cu
jocul úi cu participarea empatică a Þecăruia. Prelegerile sunt utile dacă ocupă doar
mici secvenĠe din curs. Cel mai eÞcient este să se folosească discuĠiile cu temă
propusă de formator sau cu temă aleasă de participanĠi, exerciĠiile de rezolvare a
unor situaĠii educaĠionale, să Þe implicaĠi participanĠii, să propună úi să deruleze
anumite activităĠi.
Atitudinea formatorului este necesar să Þe a unui coleg care împărtăúeúte
propriile experienĠe, nu ale eruditului care le útie pe toate. Ceea ce promovăm
pentru elevi este valabil úi pentru profesori. Formatorul trebuie să Þe deschis,
pozitiv, ßexibil úi cu respect pentru experienĠa úi opiniile participanĠilor. De multe ori,
construcĠia noilor cunoútinĠe este mai temeinică dacă porneúte de la experienĠa úi
practicile profesorilor participanĠi la cursuri. Pe de o parte se realizează o construcĠie
mai solidă, bazată pe implicarea persoană a Þecăruia, pe de altă parte se apreciază
úi se valorizează Þecare cadru didactic. Respectul faĠă de profesorii beneÞciari ai
cursurilor este de multe ori o resursă extrem de valoroasă. Dacă există încredere
úi se acceptă discuĠiile úi analiza sinceră a practicilor la clasă, succesul cursului
este asigurat. Fiecare are nevoie de un răspuns la problemele pe care le pune
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zilnic activitatea didactică. Or, aceste răspunsuri este bine să le găsească singur
analizând situaĠiile împreună cu colegii săi. Dacă oferim profesorilor ocazia de a
schimba experienĠe, de a-úi exprima opiniile úi de a Þ încurajaĠi, ei vor învăĠa în
cursurile de formare că pot greúi úi că nu există reĠete, ci doar o continuă reßectare
asupra problemelor úi soluĠiilor alternative.
EÞcienĠa cursurilor de educaĠie incluzivă se îmbunătăĠeúte dacă implicăm
părinĠi úi persoane focale din comunitate în prezentarea úi discuĠiile propuse.
Spiritul úcolii pentru toĠi este în munca în echipă úi cel mai diÞcil este când
participanĠii găsesc cauza problemelor în familie sau în comunitate. De aceea,
o lecĠie bună este aceea în care activitatea de curs este completată cu discuĠii
cu părinĠii sau activităĠi comune la care participă aceútia úi chiar unii membri ai
comunităĠii. Astfel, se „demitizează reĠetele” didactice úi se sprijină formarea unei
imagini noi asupra úcolii. O úcoală la care să mergem cu plăcere, nu cu teamă,
în care să Þm împreună úi în activităĠi nonformale úi informale. Un alt aspect la
acest moment este úi a face mereu apel la experienĠa úi imaginea de părinte úi de
membru al comunităĠii pe care o are de fapt Þecare profesor.
Locul de desfăúurare a cursurilor de acest tip este important. Desigur, este
de dorit o locaĠie plăcută, un mediu bine organizat, bogat în materiale úi care să
stimuleze imaginaĠia úi inovaĠia. De amintit totuúi că orice curs eÞcient are nevoie
de exemple practice úi de aceea este bine ca la mijlocul acestuia să se poată face
cel puĠin o vizită la o úcoală. Această activitate trebuie să Þe pretext de discuĠie,
analiză úi învăĠăminte. Pentru a avea succes se simte nevoia unor sublinieri: este
vorba de analize făcute de „prieteni critici”, nu de o critică ofensatoare, precum
úi ideea de a asista la activităĠi zilnice úi nu la activităĠi de sărbătoare, special
pregătite.
Un curs eÞcient este cel care oferă modele úi exemple concrete. De aceea,
formatorii trebuie să lucreze în echipă, să colaboreze úi să încurajeze colaborarea
între profesori úi munca în comun.
Formatorul trebuie să Þe ßexibil úi încrezător în soluĠiile pe care le discută
cu participanĠii. Când se deschide supapa sincerităĠii úi sunt descrise situaĠiile de
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zi cu zi, o serie din întrebările, problemele úi temerile profesorilor par de nerezolvat.
Trebuie să speciÞcăm că multe din acestea vor rămâne discuĠii deschise, teme de
reßecĠie úi motiv de perfecĠionare continuă.
Implicarea participanĠilor la propria lor formare, valorizarea trăirilor lor,
a experienĠelor úi acceptarea diferenĠelor de opinii, construirea cursurilor prin
proiectare anticipativă, dar úi prin implicarea pas cu pas a participanĠilor.
Pentru a evidenĠia progresele proiectelor de educaĠie incluzivă am ales să
prezentăm în încheiere rezultatele unui studiu asupra opiniilor unor manageri úcolari
participanĠi la aceste demersuri, concentrate în lucrarea 3 ani de incluziune (2003),
editată după faza a doua a Proiectului de dezvoltarea practicilor incluzive bazate
pe comunitate (2000-2002), derulat de MEN, ACSC úi RENINCO împreună cu
Universitatea din Bucureúti úi cu Universitatea din Manchester, în úcoli úi grădiniĠe
din Bucureúti, Ploieúti úi Piteúti, cu sprijinul UNICEF.
Factorii care au favorizat mersul înainte al proiectelor úi înregistrarea
reuúitelor au fost, în opinia managerilor, următorii:
–

ÎnĠelegerea corectă a obiectivelor proiectului.

–

Stabilirea unei colaborări eÞciente cu educatorii úi între educatori, cu membrii grupului de coordonare.

–

Informarea corectă a tuturor celor implicaĠi (Grupul de coordonare care s-a
implicat foarte mult úi i-a făcut úi pe ceilalĠi să se implice; Þecare membru al
grupului de coordonare stătea de vorbă cu alĠi colegi, realizându-se o bună
informare úi colaborare.).

–

ActivităĠile demonstrative, care au avut putere de convingere úi úi-au dovedit
eÞcienĠa.

–

Sprijinul constant către alĠi factori implicaĠi: manageri, profesori, copii,
familii.

–

Climatul de colaborare, atmosfera primitoare creată în úcoli.

–

Aplicarea concretă a strategiilor de predare–învăĠare incluzive, tehnicile
muncii în echipă.

–

EvidenĠierea reuúitelor.

–

Colaborarea úi schimburile de experienĠă între úcoli úi participanĠi.
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–

Colaborarea úi parteneriatul cu părinĠii tuturor elevilor.

–

Mobilierul adecvat donat Þecărei úcoli de către UNICEF.

–

Reamenajarea spaĠiilor din clase, în spiritul proiectului.

–

„Deschiderea oamenilor úcolii către schimbare”.

Obstacole întâmpinate:
–

ÎnĠelegerea greúită a scopului proiectului de către unele cadre didactice
(„cadrele didactice sunt úi ele unice úi înĠeleg în felul lor lucrul cu copiii cu
dizabilităĠi”).

–

„Ajutorul comunităĠii s-a redus de multe ori la simpla prezenĠă în cadrul
întâlnirilor zonale úi la aprecieri verbale pozitive”.

–

Schimbarea practicilor educative este considerată de către unele cadre
didactice „o muncă în plus” úi este privită cu ostilitate.

–

Lipsa profesorilor de sprijin sau, dacă aceútia există în úcoală, „se ocupă
doar de copiii care au certiÞcat de la comisia judeĠeană, dar în úcoală există
mai mulĠi copii care au nevoie de intervenĠia acestui profesor”.

–

Lipsa cunoaúterii conceptelor de bază din psihopedagogia specială, care
să permită lucrul cu elevii cu dizabilităĠi.

–

Teama etichetării úcolii ca „úcoală specială”.

–

Lipsa programelor adaptate (Mai ales la nivel naĠional, deúi profesorii au
încercat adaptarea programei pentru disciplina predată de ei, la examenul
de capacitate, copiii au avut de suferit.).

–

„Pentru unele cadre didactice, integrarea copiilor cu dizabilităĠi sau nesancĠionarea acestor copii prin repetenĠie este egală cu scăderea calităĠii
învăĠării”.

Atitudinile cadrelor didactice faĠă de educaĠia incluzivă:
–

Unele cadre didactice au fost entuziasmate úi s-au implicat, altele îúi mai
pun încă întrebări (unele colege au spus de la început că proiectul este
realizabil, acceptabil úi nu foarte greu, având în vedere că mai fuseseră
acceptaĠi copii cu diverse probleme în grădiniĠă; alte colege au considerat că
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aceúti copii trebuie să meargă la unităĠi speciale, deoarece le îngreunează
munca úi nu au pregătirea specială corespunzătoare).
–

„Unii au înĠeles úi s-au implicat (cei mai mulĠi), alĠii au considerat că diminuează prestigiul úcolii úi au acceptat mai mult verbal”.

–

Cel mai mult s-au implicat cadrele didactice de la învăĠământul primar úi preprimar; profesorii au acceptat mai greu să-úi schimbe practicile úi atitudinile.

ReacĠii ale părinĠilor:
–

Au existat reacĠii pozitive ale părinĠilor (Au fost încântaĠi să răspundă
solicitărilor cadrelor didactice; avem un Centru de Resurse pentru părinĠi,
cu tot felul de materiale informative puse la dispoziĠia lor; au venit úi părinĠi
ai copiilor cu dizabilităĠi care auziseră de proiect úi, deúi avuseseră copiii
înscriúi la alte grădiniĠe, au văzut că la noi copiii nu sunt marginalizaĠi úi
ne-au apreciat úi ajutat.).

–

„PărinĠii au întrebat despre acest proiect, având în vedere că în Þecare clasă
există puncte de documentare, care conĠin DeclaraĠia de la Salamanca, indicatorii de incluziune… au fost desfăúurate activităĠi în parteneriat cu părinĠii.”

–

Există părinĠi care nu recunosc că au copii cu probleme (mai ales părinĠii ai
căror copii au tulburări de comportament).

–

Unii părinĠi au fost îngrijoraĠi că aplicarea proiectului ar putea duce la
scăderea învăĠământului academic de calitate.

–

Marea majoritate a părinĠilor reacĠionează negativ atunci când este vorba
despre includerea copiilor cu tulburări de comportament.

–

„Cadrul didactic este cel care inßuenĠează atitudinile úi comportamentele de
respingere ale părinĠilor.”

Motivarea úi stimularea cadrelor didactice:
–

Acordarea salariilor de merit pentru cadrele didactice care s-au implicat úi
au desfăúurat activităĠi în cadrul proiectului.

–

„Am sensibilizat úi am motivat cadrele didactice prin concret, prin lecĠii
demonstrative. Colegele mele sunt foarte receptive la ceea ce este nou, la
noi tipuri de strategii úi de lecĠii.”
37

–

„LecĠiile în parteneriat, interacĠiunea copil–copil, copil–cadru didactic, materialul didactic speciÞc úi diversiÞcat pentru Þecare grup de lucru în parte
au constituit motive pentru cadrele didactice de a încerca úi altceva. Este
vorba de cei ce vor să se schimbe úi să încerce noul.”

–

Sprijinul profesional a venit în primul rând din partea Grupului de Coordonare
al proiectului, care a organizat seminarii, cursuri de formare, întâlniri de
lucru zonale úi interzonale, au donat materiale informative.

–

„Am beneÞciat de sprijinul úi cunoútinĠele profesorului de sprijin din zonă.”

Dacă vom analiza starea de fapt a educaĠiei incluzive în România nu putem să
evităm o privire de ansamblu asupra sistemului educaĠiei. Deúi este destul de trist,
trebuie să spunem de la început, cu tot regretul, că în întregul sistem educaĠional
românesc domneúte confuzia, incertitudinea úi schimbarea după bunul plac.
Nu putem să ne abatem de la a înĠelege că educaĠia incluzivă nu vizează doar
integrarea copiilor cu dizabilităĠi, ci toată educaĠia privită prin prisma unei abordări
complexe úi curriculare. Din păcate, România se găseúte într-o reformă perpetuă.
Or, educaĠia are nevoie de constanĠă, ßexibilitate, dar úi acceptarea noului cu
pozitivism úi deschidere. Reforma continuă nu face decât să destabilizeze úi să nu
dea úansa sistemului să se reculeagă. Nu putem nega eforturile enumerate mai
sus, inovaĠiile úi proiectele de succes. Dar, educaĠia incluzivă înseamnă schimbare
în tot sistemul, nu doar la anumite úcoli sau anumite persoane.
În primul rând, educaĠia copiilor cu dizabilităĠi are de întâmpinat multe piedici
determinate de incoerenĠa sistemului úi de încetineala cu care se schimbă politicile
generale, practicile úi atitudinile dascălilor úi ale părinĠilor. Dacă vom prezenta
în continuare punctul de vedere al CNDR (Consiliul NaĠional al DizabilităĠii din
România) privind educaĠia vom Þ mai clari cum se percepe schimbarea prin ochii
beneÞciarilor principali – persoanele cu dizabilităĠi.
3.7. O analiză a stării actuale a persoanelor cu dizabilităĠi din România
În România, educaĠia copiilor, tinerilor úi a persoanelor cu dizabilităĠi este o
problemă complexă úi dependentă de o mulĠime de factori. Analiza stării educaĠiei
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pentru persoanele cu dizabilităĠi în acest moment trebuie să Ġină seama de politicile
derulate, de practicile dezvoltate la nivelul instituĠiilor de educaĠie, programelor
neguvernamentale derulate úi la nivelul familiilor, dar úi de modelul cultural. EducaĠia
este dependentă úi de schimbările necesare în felul cum este percepută persoana
cu dizabilităĠi de membrii societăĠii úi de profesioniútii implicaĠi în derularea unor
programe tip formativ care să asigure dezvoltarea úi integrarea socială a Þecăruia.
Trebuie evidenĠiaĠi următorii factori de analiză:
1. Politicile educaĠionale în general úi cele de educaĠie úcolară în special.
2. Dreptul la educaĠie, accesul úi participarea. Contextul discuĠiei cuprinde
reforma educaĠiei, reforma úcolii, integrarea copiilor cu dizabilităĠi úi formele
alternative existente, politicile de includere a tuturor copiilor în structuri de
educaĠie, educaĠia úi intervenĠia timpurie, educaĠia adolescenĠilor, a tinerilor
úi adulĠilor cu dizabilităĠi.
3. Pregătirea úi percepĠiile profesioniútilor din domeniul educaĠiei.
4. Implicarea, participarea úi responsabilizarea la nivelul programelor de
educaĠie a familiilor care au copii, tineri sau persoane cu dizabilităĠi.
5. Atitudinea úi percepĠiile asupra educaĠiei copiilor, tinerilor úi a persoanelor cu dizabilităĠi la nivelul serviciilor publice, instituĠiilor comunitare úi al
comunităĠii úi societăĠii în general.
3.7.1. Politicile educaĠionale în general úi cele de educaĠie úcolară în special
Starea de fapt
Trebuie speciÞcat că educaĠia, deúi aßată într-o reformă prelungită, nu acoperă
deocamdată decât educaĠia úcolară (copiii) úi există doar încercări de extindere
către educaĠia părinĠilor úi a familiilor. În acest sens, educaĠia persoanelor cu
dizabilităĠi nu se referă decât la ceea ce se realizează pentru úcolarizarea úi
integrarea copiilor cu dizabilităĠi prin responsabilitatea Ministerului EducaĠiei úi
aproape deloc la tinerii úi adulĠii cu dizabilităĠi.
Deúi sunt exemple de programe derulate de organizaĠii neguvernamentale
în favoarea persoanelor cu dizabilităĠi (tineri úi adulĠi), precum úi programe de
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educaĠie pentru categoriile cele mai vulnerabile, dizabilităĠile asociate úi cele
profunde, severe, totuúi, la nivel naĠional, nu se cunoaúte numărul acestora, nu
sunt luate măsuri coerente de sprijin úi nu există programe eÞciente. Mai mult,
pentru persoanele adulte cu dizabilităĠi severe úi profunde nu există programe
de educaĠie. Pentru copiii cu dizabilităĠi severe úi profunde aßaĠi în instituĠiile
rezidenĠiale, nu este un Curriculum NaĠional. Deúi responsabilitatea programelor
este împărĠită între Ministerul EducaĠiei úi ANDPC, nu există suÞciente exemple
pentru aplicarea cerinĠelor unui asemenea instrument.
Cauze
Printre cauze sunt lipsa de colaborare reală pe principii democratice úi de pe poziĠii
de respect reciproc dintre organizaĠiile guvernamentale úi cele neguvernamentale
úi faptul că în general nu sunt preluate úi nici sprijinite programele de succes.
ÎnĠelegem prin succes acele programe care au dovedit că pot sprijini educaĠional
úi formativ anumite persoane cu dizabilităĠi, oferind tot mai multă independenĠă úi
demnitate în viaĠa acestora.
De asemenea, se constată lipsa preocupării Ministerului EducaĠiei pentru soluĠii
concrete la problemele reale ale copiilor, tinerilor úi adulĠilor cu dizabilităĠi. Un
exemplu, neabordarea limbajului mimico-gestual, la persoanele care nu aud, ca
obligaĠie profesională pentru specialiútii care lucrează în úcolile speciale pentru
persoanele cu deÞcienĠe de auz. Politica încă discriminativă de la acest nivel
se manifestă úi prin abordarea separată a curriculumului pentru persoanele cu
dizabilităĠi, ceea ce face imposibilă integrarea reală în úcolile obiúnuite.
SoluĠii imediate
–

Generalizarea Curriculumului NaĠional pentru copiii cu dizabilităĠi profunde
úi severe produs în colaborarea dintre Ministerul EducaĠiei úi organizaĠiile
neguvernamentale (RENINCO).

–

Colaborarea reală pe poziĠii de parteneriat cu asociaĠiile neguvernamentale
cu experienĠă úi rezultate în programele educaĠionale.
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–

Înlăturarea barierelor birocratice úi colaborarea reală în programe de interes
comun.

–

Implicarea instituĠiilor de educaĠie ale statului în rezolvarea problemelor
reale ale persoanelor cu dizabilităĠi.

–

Acceptarea discuĠiilor în comun úi a deciziilor luate împreună cu familiile úi
cu societatea civilă în ceea ce priveúte educaĠia úi programele educative la
nivel naĠional úi local.

Referitor la evaluarea dizabilităĠii úi orientarea către úcoli úi centre de educaĠie
úi reabilitare, trebuie speciÞcat că este necesară sprijinirea aplicării unor criterii
profesionale de tip psihopedagogic úi nu a celor sociale.
3.7.2. Dreptul la educaĠie, accesul úi participarea
Starea de fapt
Trebuie precizat încă de la început că dreptul tuturor copiilor úi a persoanelor
cu dizabilităĠi la educaĠie, deúi recunoscut în ConstituĠia României úi în Legea
învăĠământului, nu are încă aplicabilitate totală în practică.
EducaĠia este un bun necesar tuturor persoanelor, în special atunci când acestea
se găsesc într-o situaĠie specială úi au anumite limitări în învăĠare úi participare.
Dacă greúelile úi stângăciile reformei educaĠionale au ca victime generaĠii de
copii úi adulĠi care găsesc în úcoală un factor de presiune úi nu un sprijin, pentru
persoanele cu dizabilităĠi riscurile se acumulează. Practic, situaĠiile determinate
de dizabilitate fac ca elevii úi tinerii cu diferite limitări în participarea la úcoală úi
în programe educative să Þe excluúi prin imposibilitatea de a răspunde cerinĠelor
acestora. Deocamdată úcoala nu răspunde nevoilor elevilor, ci elevii trebuie să Þe
apĠi de a face faĠă cerinĠelor exprimate de úcoală.
Barierele reformei úcolii úi sistemului de învăĠământ. La ora actuală, în
România se derulează un proces de reformă a úcolii úi a educaĠiei în general. Acest
proces început după anul 1990 este anevoios, delicat úi plurifactorial determinat.
EducaĠia persoanelor cu dizabilităĠi nu se poate realiza decât în contextul reformei
globale a sistemului economic úi prin schimbări în cultura úi practica socială.
ùcoala românească suferă schimbări, unele dintre acestea insuÞcient explicate
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úi argumentate, este úi cazul procesului de integrare a copiilor cu dizabilităĠi din
úcolile speciale în úcoli obiúnuite. EducaĠia specială a străbătut în ultimul deceniu
un drum diÞcil, marcat de încercări úi tendinĠe de integrare în structurile úcolare a
tuturor copiilor, incluziv a celor cu dizabilităĠi.
Între politici úi practici este însă o diferenĠă marcată de nevoia de experimentare
úi de informare atât la nivelul úcolilor, cât úi la nivelul familiilor úi a comunităĠilor
locale.
Limitele existente în serviciile educaĠionale. Deúi s-au înregistrat progrese
însemnate, nu putem considera că s-a reuúit o integrare reală a copiilor în structurile
învăĠământului úi în asigurarea dreptului la educaĠie.
Încă există copii care sunt „invizibili”, nu sunt luaĠi în evidenĠă úi nu beneÞciază
de niciun serviciu educaĠional. Există familii care nu sunt sprijinite în acest sens,
tineri care nu sunt integraĠi în nicio structură de sprijin educaĠional úi care nu au
posibilitatea integrării profesionale. Există adulĠi care trăiesc singuri úi izolaĠi fără
a beneÞcia de un sprijin cu valoare formativă úi stimulativă. Încă mai contează
doar grupul, clasa, fără să Þe valorizat úi acceptat copilul, individual, persoana cu
nevoile ei speciÞce.
Dacă úcoala se adresează încă doar elitelor, premianĠilor úi olimpicilor, pe
care îi valorizează cu precădere, cultivă în principal competenĠele intelectuale,
concurenĠa úi promovează achiziĠia cunoútinĠelor de ordin academic, aceasta nu
poate răspunde nevoilor de bază ale tuturor copiilor. În acelaúi timp, deúi sunt o
serie de programe de depistare a dizabilităĠii úi intervenĠie timpurie, acestea sunt
insuÞciente úi neacoperitoare asupra realităĠii dizabilităĠii în România.
Integrarea úcolară ca politică. Deúi s-a început din anul 1990 cu un program
de integrare úcolară a copiilor cu dizabilităĠi, proces sprijinit de societatea civilă
prin asociaĠiile neguvernamentale úi beneÞciind de sprijinul tehnic úi Þnanciar
al ReprezentanĠei UNICEF în România, câtă vreme nu s-au realizat schimbări
profunde la nivelul înĠelegerii rolului úcolii în comunitate úi la deschiderea úi
ßexibilizarea curriculumului úcolar, rezultatele au fost parĠiale úi nesemniÞcative
pentru o schimbare reală. Integrarea úcolară a copiilor cu dizabilităĠi a fost forĠată
prin măsuri politice în anul 2002 (cerinĠa ca 18 000 de copii din úcolile speciale
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să Þe distribuiĠi în úcoli obiúnuite). Aceste măsuri bine intenĠionate au făcut însă
victime tot în rândul copiilor, pentru că aceútia nu s-au mai regăsit nici în úcolile
speciale, nici în cele de masă care sunt încă insuÞcient pregătite pentru a admite
accesul copiilor cu dizabilităĠi. Schimbările necesare în învăĠământ úi în úcoală se
referă nu numai la politici care trebuie să Þe coerente úi pozitive, ci úi la practicile
didactice, la percepĠiile sociale ale profesorilor úi ale familiilor, dar úi ale altor actori
din comunitate.
Deúi s-au realizat în cadrul Programului NaĠional de Pregătire a Cadrelor
Didactice pentru Integrarea Copiilor cu DizabilităĠi, de către Ministerul EducaĠiei
în parteneriat cu RENINCO (ReĠeaua NaĠională de Informare úi Cooperare pentru
Integrarea Copiilor cu CerinĠe Educative Speciale) úi cu sprijinul UNICEF un număr
de cursuri care se adresează managerilor úcolari, cadrelor didactice, părinĠilor úi
profesorilor itineranĠi, realitatea demonstrează că acestea trebuie să devină o
prezenĠă permanentă în formarea iniĠială úi continuă a educatorilor.
Accesul limitat la educaĠie al categoriilor neconvenĠionale, vârstele mici,
copiii cu dizabilităĠi severe úi/sau profunde, tineri úi adulĠi.
În acest moment, în România se derulează proiecte úi programe iniĠiate de
asociaĠii neguvernamentale, dar úi de autorităĠile centrale úi locale care oferă úanse
la dezvoltare pentru persoanele cu dizabilităĠi. Aceste programe sunt insuÞciente,
nu pot Þ considerate politică naĠională pentru că se referă în principal la copii
úi neglijează tinerii úi persoanele în vârstă. Chiar referitor la copii cu dizabilităĠi,
procesul de integrare educaĠională úi úcolară a copiilor cu dizabilităĠi profunde úi/
sau severe este doar la început. Unele úcoli speciale au început să-úi identiÞce
rolul úi să primească această categorie de copii.
EducaĠia pentru persoanele cu dizabilităĠi indiferent de vârsta lor, trebuie să Þe
o soluĠie de bază pentru integrare socială úi pentru valorizare individuală. În acest
sens trebuie înĠeles un mesaj deosebit de important: educaĠie nu înseamnă numai
educaĠie úcolară, iar programele de educaĠie trebuie să Þe alternative úi adaptate
la personalitatea úi la abilităĠile Þecăruia.
Programe educaĠionale pentru copii. Integrarea úcolară în învăĠământul
obiúnuit úi în învăĠământul special. În acest moment, în România, deúi se fac
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eforturi, integrarea educaĠională a persoanelor cu dizabilităĠi este fragmentată úi
incoerentă. Copiii cu dizabilităĠi sunt orientaĠi spre úcoli speciale úi spre centrele de
zi care derulează programe specializate, dar acest lucru nu este complet controlat:
încă există copii care nu participă la programele de educaĠie pentru că nu sunt
depistaĠi úi nu este dezvoltat un instrument de identiÞcare timpurie a dizabilităĠii.
Lipsa de colaborare între instituĠiile abilitate la nivel central úi la nivel local se
observă în cifre diferite care există referitor la aceeaúi categorie de copii, deúi de
un an funcĠionează noi criterii de încadrare în categoria de handicap pentru copiii
cu dizabilităĠi. Procesul de depistare úi evaluare se găseúte la început, cu atât
mai mult cu cât în acelaúi timp s-au introdus noi criterii de încadrare conforme cu
ClasiÞcarea Mondială a FuncĠionalităĠii úi este nevoie de timp pentru ca acestea să
devină operaĠionale.
Sistemul învăĠământului special ca parte a învăĠământului obligatoriu.
EducaĠia specială este parte integrantă a sistemului naĠional de educaĠie, coordonat
de Ministerul EducaĠiei, dar nu se respectă suÞcient valoarea úcolii úi rolul úcolii în
formarea úi dezvoltarea copiilor cu dizabilităĠi. EducaĠia specială a persoanelor cu
dizabilităĠi se poate realiza prin:
– UnităĠi úcolare speciale.
– Grupe sau clase speciale în unităĠi obiúnuite de învăĠământ.
– Grupe sau clase speciale în unităĠi obiúnuite de învăĠământ cu forme de
sprijin.
– Alternative educaĠionale, cum ar Þ úcolarizarea la domiciliu.
Cauze
Înainte de toate, úcoala trebuie să Þe unică úi toĠi copiii ar trebui să Þe sprijiniĠi
să urmeze úi să străbată treptele úcolarizării obligatorii. În realitate, există o serie
de obstacole care împiedică acest proces:
– Măsurile pompieristice de integrare, lipsa unei pregătiri suÞciente a úcolilor
generale, a cadrelor didactice úi a managerilor úcolari în problematica
dizabilităĠii.
– Lipsa de interes a autorităĠilor pentru realizarea unei integrări reale care
să aibă în centru interesul persoanei úi nu normele úi orele pe discipline,
precum úi lipsa unui curriculum naĠional ßexibil úi deschis nevoilor tuturor
elevilor.
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–

–

Lipsa mijloacelor de sprijin/echipamentelor necesare în úcoli pentru integrarea copiilor cu dizabilităĠi: mecanismele de evaluare sunt limitate la
performanĠe úi rezultate care să ateste competenĠe academice, nu integrare
úcolară úi socială prin instrucĠie úi educaĠie.
Atitudinea făĠiúă împotriva integrării úcolare a tuturor copiilor din partea
unor cadre didactice de la grădiniĠe úi úcoli generale úi chiar atitudinea unor
úcoli speciale care integrează mai greu copiii cu dizabilităĠi severe úi/sau
profunde.

Terminologie úi concepte. Confuziile terminologice au avut mare impact în
politicile ultimilor ani. DesÞinĠarea instituĠiilor rezidenĠiale s-a confundat cu nevoia
de a elimina alternativele de sprijin cum ar Þ internatele sau semiinternatele. Lipsa
de coerenĠă úi de claritate a politicilor a făcut ca direcĠia bună a dezinstituĠionalizării
să Þe prost înĠeleasă úi în loc de alternative úi sprijin diferenĠiat în funcĠie de nevoile
copiilor să se desÞinĠeze anumite structuri úi instituĠii, să se creeze un climat de
nesiguranĠă úi neîncredere, iar copiii sprijiniĠi prin semiinternate úi internate, pentru
a urma un program cât mai adecvat nevoilor lor, sa Þe consideraĠi „instituĠionalizaĠi”
(de exemplu, copiii nevăzători s-au găsit în situaĠia de a Þ obligaĠi să părăsească
aceste alternative educaĠionale).
SoluĠii imediate
Asigurarea dreptului la educaĠie/învăĠământ pentru persoanele cu dizabilităĠi ar trebui să se bazeze pe egalizarea úanselor. ùcoala úi programele de
educaĠie care se adresează copiilor cu dizabilităĠi trebuie să pornească de la a
considera că Þecare copil sau individ este unic úi are nevoile sale speciÞce. Fiecare
poate învăĠa, iar acest lucru este dependent de mediul în care se dezvoltă úi de
úcoala pe care o parcurge. Rolul úcolii este să educe toĠi copiii din comunitatea în
care se găseúte úi între aceútia este Þresc să găsim úi copii cu dizabilităĠi. ùcoala
de cultură generală nu trebuie să Þe o úcoală a competiĠiei úi a discriminării, ci o
úcoală care să răspundă nevoilor tuturor persoanelor care sunt în grija acesteia.
Este necesară asigurarea gratuităĠii unor mijloace úi echipamente care să
sprijine integrarea úcolară a copiilor cu dizabilităĠi.
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ùcoala úi programe educative pentru adulĠii cu dizabilităĠi. IniĠiativele care
implică organizarea unor programe educative indiferent de vârsta persoanei cu
dizabilităĠi sunt rare, dominate de concepĠia potrivit căreia cu unele persoane nu se
mai poate face nimic úi oricum nu are importanĠă. Este încă pregnantă la nivel social
imaginea handicapului/dizabilităĠii care nu poate Þ înlăturată úi a eforturilor zadarnice
în intervenĠie după o anumită vârstă. Dintre toate iniĠiativele, în special ale societăĠii
civile úi de obicei ale asociaĠiilor de părinĠi, s-a evidenĠiat nevoia de coerenĠă, claritate,
structurare úi generalizare. EducaĠia persoanelor cu dizabilităĠi nu se poate rupe de
educaĠia generală úi de imaginea rolului úcolii în întreaga societate.
Participarea părinĠilor la decizii, orientare úi programele educaĠionale ale
copiilor cu dizabilităĠi. Nevoia de alternative úi de soluĠii variate educaĠionale este
legată de existenĠa úcolilor speciale úi de orientarea acestora către problemele asociate úi severe. Este impetuos necesar ca în orientarea educaĠională úi úcolară, ca
úi în cea profesională, să Þe tot mai implicaĠi părinĠii úi beneÞciarii direcĠi. Opiniile,
dorinĠele, nevoile persoanelor cu dizabilităĠi trebuie să Þe punctul de plecare pentru
toate intervenĠiile.
Organizarea învăĠământului special, deúi este una dintre resursele bune ale
úcolii româneúti, nu numai că nu a fost valorizată, dar s-a găsit în ultima perioadă
numai sub spaima desÞinĠărilor úi dispariĠiei, ceea ce nu a facilitat deloc deschiderea
acestora către noi grupuri de dizabilităĠi úi către situaĠiile de dizabilitate severă úi/
sau profundă. Schimbările curriculumului merg încet úi se împiedică de concepĠii
potrivit cărora există situaĠii care nu se pot rezolva úi persoane care nu au úanse
în educaĠie.
3.7.3. Pregătirea úi percepĠiile profesioniútilor din domeniul educaĠiei
Starea de fapt
La momentul actual se simte nevoia de o pregătire mai largă úi pozitivă a
profesioniútilor implicaĠi în educaĠie. Este vorba de cadrele didactice, de managerii
úcolilor de cultură generală úi a úcolilor speciale, dar úi de toate categoriile de
cadre didactice care trebuie să cunoască feĠele diferite ale realităĠii umane úi să
înĠeleagă dizabilitatea ca o stare umană reală úi nu ca o stare inferioară. RelaĠia
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dintre educatorii din diferitele centre care se ocupă de copilul cu dizabilităĠi úi familia
lui, necesită schimbări pentru înĠelegerea parteneriatului eÞcient în activitatea de
formare úi dezvoltare. Deúi úi aici legislaĠia evidenĠiază rolul nou al părinĠilor în
orientarea úi alegerea serviciilor educaĠionale, în realitate, părinĠii, care au puĠine
informaĠii úi deseori nu au suÞcientă încredere în profesioniúti, nu pot decide
efectiv.
SoluĠii imediate
Din acest punct de vedere responsabilitatea ar trebui să existe la nivelul politicilor
globale care să propună úi să ofere alternative pentru persoanele cu dizabilităĠi,
dar úi la nivel local unde să se identiÞce, evalueze úi să se răspundă prin programe
individualizate pentru persoanele cu dizabilităĠi.
3.7.4. Implicarea, participarea úi responsabilizarea la nivelul programelor de
educaĠie a familiilor care au copii, tineri sau persoane cu dizabilităĠi
Starea de fapt
În legislaĠie este prevăzut rolul pe care trebuie să îl joace părinĠii în opĠiunile
pentru programele de educaĠie úi de recuperare. Când este vorba însă de practică,
folosind argumentul că părinĠii nu pot să ia decizii sau nu au dorinĠa de a sprijini în
mod real copilul, se neglijează sau chiar este eliminat rolul acestora în recuperarea
úi în orientarea spre serviciile necesare.
Vocea persoanei cu dizabilităĠi, aßată în cadrul unui program educaĠional, nu
este suÞcient ascultată úi luată în consideraĠie. RelaĠia dintre profesioniúti úi familie
este încă bazată pe autoritate úi nu implică în mod real calitatea de decidenĠi úi
de responsabili ai beneÞciarilor. Practic, părinĠii nu pot decide pentru că nu au
informaĠia necesară, iar profesioniútii aleg úi direcĠionează alegerile pentru a
urmări binele persoanei prin prisma propriilor informaĠii úi nu din punctul de vedere
al nevoilor acestora. PercepĠiile profesioniútilor sunt de tip tradiĠionalist, de tipul
binele persoanei poate Þ determinat prin măsuri exterioare úi rolul unei persoane cu
dizabilităĠi nu poate Þ semniÞcativ. Unii profesioniúti consideră că anumite categorii
de dizabilitate nu pot Þ recuperate úi anumite persoane, determinare de gravitatea
dizabilităĠii úi de vârstă, nu pot avea beneÞcii din programe educaĠionale.
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Cauze
– InsuÞcienta informare a părinĠilor, a profesioniútilor úi a societăĠii în ansamblu
cu privire la dizabilitate, valoare umană úi posibilităĠi de recuperare.
– Lipsa relaĠiilor democratice de colaborare úi comunicare eÞcientă între
beneÞciari úi furnizori de servicii educaĠionale.
– Neimplicarea familiilor în evaluare, orientare úi intervenĠie.
SoluĠii imediate
Opiniile úi aúteptările persoanelor cu dizabilităĠi depind de participarea acestora
la educaĠie úi de motivarea lor pentru a se dezvolta úi a se implica. Acestea nu se
pot exprima dacă nu au posibilitate de alegere, opĠiune úi decizie.
Este nevoie de pregătirea generală a profesioniútilor pentru a comunica bine cu
familiile, de pregătirea părinĠilor care trebuie formaĠi pentru a-úi susĠine opiniile úi a
le argumenta, dar úi de pregătirea managerilor care trebuie să coordoneze aceste
schimbări de roluri. Fiecare trebuie să înveĠe să vadă dizabilitatea ca o situaĠie
normală umană úi nu ca o excepĠie care trebuie marginalizată.
Avem nevoie de servicii prin care să se sprijine ideea de educaĠie úi de recuperare
posibilă pentru orice persoană cu dizabilităĠi. De asemenea, profesioniútii implicaĠi
în activităĠile educaĠionale au nevoie să evidenĠieze úi să respecte opinia úi opĠiunea familiei. Aceasta la rândul ei are nevoie de sprijin úi de înĠelegere pentru
luarea deciziilor în interesul copilului úi dezvoltării lui.
Aceste schimbări trebuie făcute prin învăĠământul superior care pregăteúte
personalul didactic, dar úi prin pregătirea continuă a managerilor úi a cadrelor
didactice. ToĠi educatorii trebuie să cunoască fenomenul dizabilităĠii úi realitatea
umană pe care o determină. CunoútinĠele trebuie dublate de practici didactice care
să se adreseze tuturor copiilor úi persoanelor pornind de la principiile incluziunii
educaĠionale: Þecare persoană este unică úi Þecare persoană poate învăĠa.
Propunem ca orice persoană care este educator într-un program úcolar special
să aibă o experienĠă de cel puĠin 3-5 ani în învăĠământul obiúnuit úi să Þe permanent
conectată la formarea continuă (perfecĠionare).
Să nu se blocheze accesul la educaĠie úi formare a tinerilor úi adulĠilor
cu dizabilităĠi. În ceea ce priveúte tinerii úi adulĠii, este nevoie de o pregătire
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profesională adecvată úi în meserii moderne pentru persoanele cu dizabilităĠi.
Acestea au nevoie nu numai de caliÞcare úi recaliÞcare profesională, ci úi de reabilitare psihologică. Pentru aceasta propunem să existe centre úi servicii specializate,
inexistente la acest moment.
Avem nevoie de programe de informare úi formare la nivelul părinĠilor úi de
dezvoltare a unor practici de comunicare pe poziĠii egale între familii úi persoanele
cu dizabilităĠi, pe de o parte, úi profesioniútii educaĠiei, pe de altă parte.
3.7.5. Atitudinea úi percepĠiile asupra educaĠiei copiilor, tinerilor úi a
persoanelor cu dizabilităĠi la nivelul serviciilor publice, instituĠiilor
comunitare úi al comunităĠii în general
Starea de fapt
Persoanele cu dizabilităĠi úi de multe ori copiii care au dizabilităĠi sunt percepuĠi
la nivelul comunităĠii úi al societăĠii în general ca persoane limitate, fără valoare sau
care nu îúi pot aduce aportul în învăĠarea socială úi prin urmare nu sunt utile. Faptul
că dizabilitatea este percepută ca o limitare drastică se reßectă în considerarea
adulĠilor cu dizabilităĠi fără úanse de schimbare úi deci fără a Þ implicate în programe
educative atât de necesare în viaĠa Þecăruia. Atitudinea societăĠii când nu este
dispreĠuitoare este dominată de milă úi compătimire, ceea ce limitează úansele de
realizare a oricărei persoane.
Cauze
La ora actuală nu există o politică democratică úi coerentă de valorizare a persoanelor indiferent de capacităĠile úi de posibilităĠile lor. La nivelul societăĠii predomină modelul medical bazat pe înĠelegerea oricărei diÞcultăĠi ca o problemă de
sănătate úi concepĠia de milă úi compasiune, care este determinată de componenta
valorii muncii sociale, ca domeniu important în valorizarea oricărei persoane.
SoluĠii imediate
Pentru ca imaginea persoanelor cu dizabilităĠi la nivelul mentalului colectiv
să se schimbe este nevoie de un efort concertat al autorităĠilor, instituĠiilor de
învăĠământ, al asociaĠiilor care susĠin drepturile acestor persoane úi mass-media.
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Deúi există o evoluĠie evidentă în modul de abordare úi înĠelegere a persoanelor
cu dizabilităĠi, mass-media rămâne tributară unor modele úi încă nu exprimă vocea
acestor oameni. EducaĠia presupune úi schimbări în modul de percepere a situaĠiei
persoanelor cu dizabilităĠi úi în acceptarea lor ca persoane cu drepturi egale. Ca
vocea persoanelor cu dizabilităĠi să Þe auzită, să se exprime valoarea Þecăruia
úi să se realizeze schimbarea necesară în percepĠii úi imagini avem încă nevoie
de campanii de presă de calitate care să promoveze valorile societăĠii inclusive úi
valoarea Þecărui individ.
O úcoală pentru toĠi este încă un deziderat, un vis spre care este nu numai
Þresc, dar úi necesar să deschidem calea úi să o netezim prin acĠiunile noastre.
O úcoală perfectă, care să primească pe toĠi úi să valorizeze potenĠialul Þecăruia
este încă un model pedagogic departe de realitatea socială în care trăim. Ne
aducem însă aminte de caracterul prospectiv úi anticipativ al educaĠiei, precum
úi de importanĠa pe care o are Þecare profesor în formarea copiilor úi tinerilor. La
capătul Þecărui pas al acestui drum pot Þ tineri úi adulĠi (úi respectiv generaĠii) mai
indulgenĠi, mai implicaĠi social úi cu mai multă responsabilitate.
Fiecare pas în acest demers contează úi ne apropie de o lume mai deschisă,
mai tolerantă, de o lume mai INCLUZIVĂ.
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Glosar de termeni

EducaĠia incluzivă: Incluziunea implică schimbarea, deci este un proces care contribuie
la creúterea gradului de participare úi învăĠare pentru toĠi elevii. MacKay1 arată că educaĠia
incluzivă se referă la educarea tuturor elevilor úi nu numai a celor cu dizabilităĠi sau a unui
grup dezavantajat.
Incluziunea în educaĠie presupune:
–

valorizarea egală a tuturor elevilor úi a personalului;

–

creúterea participării tuturor elevilor la educaĠie úi totodată reducerea numărului
elevilor excluúi;

–

reducerea barierelor în învăĠare úi participare pentru toĠi elevii nu numai pentru cei
cu dizabilităĠi;

–

înĠelegerea diferenĠelor dintre elevi ca sursă pentru procesul de învăĠare úi nu doar
ca o problemă care trebuie rezolvată;

–

recunoaúterea dreptului elevilor la educaĠie în comunitatea din care aceútia fac
parte.

EducaĠia incluzivă duce la „dărâmarea” zidurilor dintre úcoli úi comunitate úi pune bazele unei societăĠi incluzive.
EducaĠia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăĠare úi la asigurarea
participării tuturor celor vulnerabili la excludere úi marginalizare (UNESCO, 2000).
Incapacitate/dizabilitate2: însuúirea unui număr de limitări funcĠionale. DizabilităĠile
sunt determinate, cauzate de deÞcienĠe Þzice, senzoriale sau intelectuale, de condiĠii de
sănătate, dar depind úi de mediu.
FuncĠiile3 organismului sunt funcĠiile Þziologice ale sistemelor organismului (inclusiv
funcĠiile psihologice).
1 MacKay, A.W. (2007), Inclusion: What is Inclusion anyway. Fredericton, New Brunswick Department
of Education .
2 Vrasmaú, T. (2004), ùcoala úi educaĠia pentru toĠi, Editura Miniped, Bucureúti.
3 ClasiÞcarea internaĠională a funcĠionării, dizabilităĠii úi sănătăĠii (CIF).
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Structurile corpului1 sunt părĠile anatomice ale organismului ca organele, membrele
úi componentele acestuia.
Afectările2 sunt probleme ale funcĠiilor sau structurilor organismului, ca pierderi úi
deviaĠii semniÞcative.
Activitatea3 este executarea unei sarcini sau a unei acĠiuni de către o persoană.
Participarea4 este implicarea într-o situaĠie de viaĠă.
Limitarea activităĠii5 reprezintă diÞcultăĠile unei persoane în a executa unele activităĠi.
RestricĠie de participare6 reprezintă problemele pe care le poate întâmpina o persoană prin implicarea unei anumite situaĠii de viaĠă.

1
2
3
4
5
6

ClasiÞcarea internaĠională a funcĠionării, dizabilităĠii úi sănătăĠii (CIF).
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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II
POLITICI POLITICI EDUCAğIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA
ùCOLARĂ A COPIILOR CU CES

„...ùcolile trebuie să Þe compatibile cu toĠi
copiii, indiferent de condiĠionările Þzice,
intelectuale, sociale, emoĠionale, lingvistice
sau de altă natură.”
UNESCO, 1994.
The Salamanca Statement and Framework
for Action on Special Needs Education.
Paris, UNESCO/Ministry of Education, Spania.

1. ASPECTE CHEIE PRIVIND INCLUZIUNEA ùCOLARĂ
A COPIILOR CU CES
1.1. Delimitări conceptuale
Utilitatea deÞnirii terminologiei utilizate în Ġara noastră la momentul actual este
necesară din perspectiva stabilirii unui limbaj comun speciÞc domeniului incluziunii.
Dizabilitatea (incapacitatea) (engl. disability, fr. incapacite) însumează un număr
de limitări funcĠionale, ce pot Þ întâlnite la orice populaĠie din lume. Cauze ale dizabilităĠilor sunt considerate deÞcienĠele (Þzice, senzoriale sau intelectuale), condiĠiile de
sănătate (boli mintale/neuropsihice), dar úi factorii de mediu. Dizabilitate este termenul
generic pentru afectări, limitări ale activităĠii úi restricĠii de participare (conform CIF).1
CerinĠe educative speciale (CES) – sfera de cuprindere a acestui concept
este mai amplă decât grupul copiilor cu dizabilităĠi. În SUA, Spania úi în alte Ġări
conceptul de CES se referă úi la copiii supradotaĠi.
1 CIF reprezintă ClasiÞcarea internaĠională a funcĠionării, dizabilităĠii úi sănătăĠii, document
elaborat de OrganizaĠia Mondială a SănătăĠii, Geneva, 2001.
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Din anul 1995, conceptul de cerinĠe educative speciale este utilizat úi în
România prin Legea învăĠământului. NoĠiunea de CES acceptată în Ġara noastră
desemnează necesităĠile educaĠionale complementare obiectivelor generale ale
educaĠiei úcolare, necesităĠi care solicită o úcolarizare adaptată particularităĠilor
individuale úi/sau caracteristice unei dizabilităĠi ori tulburări de învăĠare, precum
úi o intervenĠie speciÞcă, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare (HG nr.
1252/2005).1
Integrare úcolară – proces de adaptare a copilului la cerinĠele úcolii pe care
o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului
úcolar (clasă) úi de desfăúurare cu succes a prestaĠiilor úcolare. Asimilarea de
către copil a statusului de elev este rezultatul unor modiÞcări interne în echilibrul
dintre anumite dominante de personalitate având consecinĠe în planul acĠiunii
sale. Integrarea este deÞnită de UNESCO drept un ansamblu de măsuri care se
aplică diverselor categorii de populaĠie úi urmăreúte înlăturarea segregării, sub
toate formele.
Adaptare curriculară – corelarea conĠinuturilor componentelor Curriculumului
NaĠional cu posibilităĠile elevului cu cerinĠe educative speciale, din perspectiva
ÞnalităĠilor procesului de adaptare úi de integrare úcolară úi socială a acestuia.
Aceasta se realizează de către cadrele didactice de sprijin/itinerante împreună cu
cadrul didactic de la clasă prin eliminare, substituire sau adăugare de conĠinuturi
în concordanĠă cu obiectivele úi ÞnalităĠile propuse prin planul de intervenĠie
personalizat.
Incluziune – procesul de pregătire a unităĠilor de învăĠământ pentru a cuprinde
în procesul de educaĠie toĠi membrii comunităĠii, indiferent de caracteristicile,
dezavantajele sau diÞcultăĠile acestora.
EducaĠie incluzivă – proces permanent de îmbunătăĠire a instituĠiei úcolare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane,
pentru a susĠine participarea la procesul de învăĠământ a tuturor persoanelor din
cadrul unei comunităĠi.
1

www.edu.ro
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ùcoală incluzivă – unitate de învăĠământ în care se asigură o educaĠie pentru
toĠi copiii úi reprezintă mijlocul cel mai eÞcient de combatere a atitudinilor de
discriminare. Copiii din aceste unităĠi de învăĠământ beneÞciază de toate drepturile
úi serviciile sociale úi educaĠionale conform principiului „resursa urmează copilul”.
Centru ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă – instituĠie úcolară care, pe lângă
organizarea úi desfăúurarea procesului de predare-învăĠare-evaluare are úi
alte direcĠii de dezvoltare instituĠională: fomare/informare în domeniul educaĠiei
speciale, documentare/cercetare/experimentare, precum úi servicii educaĠionale
pentru/în comunitate.
Centru JudeĠean de Resurse úi AsistenĠă EducaĠională – unitate conexă
cu personalitate juridică, subordonată Ministerului EducaĠiei, Cercetării úi Inovării
care desfăúoară servicii de asistenĠă psihopedagogică pentru părinĠi, copii, cadre
didactice úi care coordonează, monitorizează úi evaluează, la nivel judeĠean,
activitatea úi serviciile educaĠionale oferite de Centrele ùcolare pentru EducaĠie
Incluzivă, centrele logopedice interúcolare úi cabinetele logopedice, centrele úi
cabinetele de asistenĠă psihopedagogică úi mediatorii úcolari.
1.2. Grupuri Ġintă – categorii de copii cu CES
Copiii cu CES sunt copii ale căror nevoi (cerinĠe) speciale sunt educaĠionale úi
derivă, în principal, din deÞcienĠe mintale, Þzice, senzoriale, de limbaj, socioafective
úi de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă
úi unii copii ocrotiĠi în instituĠii rezidenĠiale, copii/elevi din învăĠământul obiúnuit
care prezintă tulburări/diÞcultăĠi de învăĠare úi/sau adaptare úcolară. Tipologia
categoriilor de CES include: tulburări emoĠionale úi de comportament, deÞcienĠă/
întârziere mintală, deÞcienĠe Þzice/motorii, deÞcienĠe vizuale, deÞcienĠe auditive,
tulburări de limbaj, tulburări/diÞcultăĠi/dizabilităĠi de învăĠare. Fără abordarea
adecvată a acestor cerinĠe speciale nu se poate vorbi în mod real de egalizarea
úanselor/premiselor de acces, participare úi integrare úcolară úi socială.1
1

UNESCO, 1994, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs
Education, Paris, UNESCO/Ministry of Education, Spain.
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Din punct de vedere statistic, copiii cu dizabilităĠi (intelectuale, Þzice, vizuale úi
auditive) reprezintă cam 5-10% dintr-o populaĠie úcolară, în vreme ce copiii cu CES
sunt mult mai numeroúi variind în unele Ġări (SUA, Marea Britanie, Danemarca)
între 10 úi 20% din populaĠia úcolară.
O serie de statistici realizate de UNESCO1 apreciază că peste 650 de milioane de
oameni din întreaga lume trăiesc cu handicap care poate exclude participarea acestora în societate. Din cele 75 de milioane de copii de vârsta úcolii primare care nu mai
frecventează úcoala, o treime sunt copii cu handicap. Se estimează că 20% dintre
cei mai săraci oameni ai lumii sunt cei cu handicap; mai mult de 90% dintre copiii cu
handicap, în Ġările în curs de dezvoltare, nu merg la úcoală; în lume, aproximativ 30%
dintre copiii străzii trăiesc cu handicap; rata de alfabetizare a adulĠilor cu handicap
este cu trei la sută mai mică faĠă de rata estimată la nivel global.

2. POLITICI EDUCAğIONALE INCLUZIVE
2.1. Cadrul european privind promovarea politicilor educaĠionale incluzive
Politicile úcolare derivă din interpretarea interacĠiunii dintre politicile guvernamentale, strategii úi condiĠii instituĠionale.
Anul 1989 aduce cu sine ConvenĠia ONU cu privire la Drepturile Copilului,
ratiÞcată de România prin Legea nr. 18/1990. Articolul 3 al ConvenĠiei pledează
pentru obligativitatea statului în a asigura copilului protecĠia úi îngrijirea necesare
în vederea bunăstării sale, interesele copilului prevalând.
DeclaraĠia mondială cu privire la EducaĠia pentru ToĠi (Education for All –
EFA) s-a adoptat la Jomtien, Thailanda (1990), úi propune o viziune globală:
accesul la educaĠie al tuturor copiilor, tinerilor úi adulĠilor. Un principiu general al
DeclaraĠiei de la Jomtiem ar Þ acela că se impune ca toate politicile úi practicile
educaĠionale să pornească de la dezideratul că educaĠia este un drept de bază al
omului.
1

http://www.unesco.org/en/inclusive-education/children-with-disabilities/
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Articolul 3 din DeclaraĠia Mondială asupra EducaĠiei pentru toĠi prevede
următoarele: ”Nevoile úcolare ale persoanelor deÞciente/cu handicap cer o atenĠie
specială. Trebuie întreprinse măsuri pentru asigurarea accesului la educaĠie Þecărei
categorii de persoane deÞciente, ca parte integrantă a sistemului de învăĠământ.”1
O altă iniĠiativă a ONU este reßectată în Normele Standard privind Egalizarea
ùanselor pentru Persoanele cu Handicap, adoptate de Adunarea Generală
a OrganizaĠiei NaĠiunilor Unite în 1993. Articolul 6 se preocupă de educaĠie:
„Statele ar trebui să recunoască principiul egalităĠii de de úanse pentru toĠi copiii,
tinerii úi adulĠii. … educaĠia persoanelor cu handicap este parte integrantă din
sistemul de educaĠie”.
ConferinĠa Mondială UNESCO, organizată în Spania, la Salamanca, în iunie
1994 (UNESCO 1994), a adoptat DeclaraĠia de la Salamanca prin care se reaÞrmă
angajamentul ferm al importanĠei pe care o are incluziunea copiilor cu cerinĠe
educative speciale. Această conferinĠă a încurajat guvernele să adopte politici
educaĠionale inclusive, prin progresele din reforma úcolară pentru a răspunde
diversităĠii din ce în ce mai crescânde din comunităĠile locale.
DeclaraĠia de la Salamanca proclamă faptul că: „úcolile de masă (obiúnuite),
cu o orientare inclusivă, sunt cele mai eÞciente mijloace de combatere a atitudinilor
discriminatorii, creând comunităĠi primitoare, de realizare a educaĠiei pentru toĠi; în
plus, acestea oferă o educaĠie eÞcientă pentru majoritatea copiilor, precum úi de
cost-eÞcacitate a întregului sistem educaĠional”2.
Această viziune a fost reaÞrmată úi cu prilejul Forumului EducaĠional Mondial
reunit la Dakar3, în aprilie 2000, care a avut loc pentru a revizui progresul realizat,
începând cu anul 1990. Forumul a declarat că EducaĠia pentru ToĠi trebuie să
Ġină cont de nevoile celor săraci úi dezavantajaĠi, inclusiv de cele ale copiilor care
1

World Conference on Education for All, Meeting Basic Learning Needs, 1990, World Declaration
on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs, New York, NY, InterAgency Commission for the World Conference on Education for All.
2 UNESCO, 1994, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs
Education, Paris, UNESCO/Ministry of Education, Spain.
3 World Education Forum, 2000, The Dakar Framework for Action: Education for All – Meeting our
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locuiesc în mediul rural, nomazilor, minorităĠilor etnice úi lingvistice; copiilor, tinerilor
úi adulĠilor afectaĠi de conßict, HIV úi SIDA, de foame úi de sănătate precară,
precum úi cei cu handicap sau nevoi speciale de învăĠare. De asemenea, s-a
punctat situaĠia specială a fetelor úi femeilor (discriminări negative de gen). Astfel,
incluziunea este văzută ca un proces de abordare úi de răspuns la diversitatea de
nevoi ale tuturor copiilor, tinerilor úi adulĠilor, prin creúterea participării la învăĠare,
cultură úi comunităĠi úi de reducere úi eliminare a excluderii.1
ConvenĠia ONU privind Drepturile Persoanelor cu DizabilităĠi (RezoluĠia
61/106 a Adunării Generale a ONU, 13 decembrie 2006) subliniază dreptul copiilor
cu dizabilităĠi de a Þ trataĠi în mod egal ca úi alĠi copii, în special în cazul în care
aceútia se confruntă cu dezavantaje suplimentare, Ġinând cont de sex, de conßict
armat, de excluderea socială sau de sărăcie.2

2.2. Cadrul legislativ naĠional privind incluziunea
úcolară a copiilor cu CES
EducaĠia copiilor úi a adolescenĠilor cu cerinĠe educative speciale cuprinúi în
învăĠământul preúcolar, primar, secundar inferior, secundar superior sau liceal se
organizează conform Articolului nr. 58 din ConstituĠia României, Capitolelor VI úi
VII din Legea învăĠământului nr. 84/1995 úi prevederilor Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic. ÎnvăĠământul special, aúa cum prevede legislaĠia
românească, este o formă adaptată de úcolarizare úi de asistenĠă (medicală,
educaĠională, socială úi culturală) care se adresează persoanelor care nu pot
atinge standardele prevăzute în învăĠământul de masă, Þe temporar, Þe pe întreaga
perioadă a úcolarizării lor.
România Ġine cont de legislaĠia creată de organismele internaĠionale cu privire
la educaĠia persoanelor cu CES (cerinĠe educaĠionale speciale), legislaĠie la care
úi România a aderat prin semnarea documentelor internaĠionale prezentate deja
în secĠiunea destinată cadrului juridic internaĠional (ConvenĠia ONU cu privire la
1
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drepturile copilului, DeclaraĠia de la Salamanca, Regulile standard privind educaĠia
specială, DeclaraĠia Mondială de la Jomtien asupra EducaĠiei pentru ToĠi).
Cadrul legislativ românesc privind copiii cu CES cuprinde următoarele documente:
ConstituĠia României (Articolul 46) prevede următoarele: „persoanele handicapate se bucură de protecĠie specială. Statul asigură realizarea unei politici naĠionale
de prevenire, de tratament, de readaptare, de învăĠământ, de instruire úi de integrare
a handicapaĠilor, respectând drepturile úi îndatoririle ce revin părinĠilor úi tutorilor.”1
Legea învăĠământului nr. 84/1995, cu modiÞcările úi completările ulterioare,
prevede, de asemenea, structura legală a învăĠământului special din România.
Capitolul VI, denumit „ÎnvăĠământ special”, în articolele 41-46, face referiri la copiii/
elevii cu nevoi speciale. Articolul 41 prevede faptul că: „învăĠământul special se
organizează de către Ministerul EducaĠiei úi Cercetării pentru copiii (preúcolari
úi elevi) cu deÞcienĠe mentale, Þzice, senzoriale, de limbaj, socioafective úi de
comportament, în scopul instruirii úi educării, al recuperării úi integrării lor sociale”.
Articolele 42-46 detaliază durata învăĠământului special obligatoriu (care este de
10 sau 11 ani, după caz), structura úi conĠinutul învăĠământului special (planuri
de învăĠământ, programe úcolare, manuale, metodologii didactice, alternative
educaĠionale), orientarea úi reorientarea úcolară către úcoala de masă úi din úcoala
de masă. Articolul 141, alineatul l adaugă următoarele: ”Ministerul EducaĠiei úi
Cercetării asigură úcolarizarea specializată úi asistenĠa psihopedagogică a copiilor
úi tinerilor cu deÞcienĠe Þzice, senzoriale, mentale sau asociate”.2
Legea privind Statutul personalului didactic, nr. 128/1997, în articolele 5, 7
úi 43 face referire la criteriile, condiĠiile úi modalităĠile de normare úi încadrare a
personalului didactic în unităĠile de învăĠământ special.
Regulamentul de organizare úi funcĠionare a unităĠilor de învăĠământ
preuniversitar (Ordinul ministrului nr. 4747/2001) în capitolul VIII privind
învăĠământul special face referire la problema integrării copiilor/elevilor cu deÞcienĠe
mentale uúoare úi medii în úcoala de masă. Articolul 140 (1) prevede următoarele:
1
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„copiii cu deÞcienĠe mentale uúoare úi medii sunt integraĠi în úcoala de masă cea
mai apropiată de domiciliul acestora”; iar la alin.2 declară că „elevii cu deÞcienĠe
mentale uúoare úi medii sunt integraĠi în úcolile de masă prin următoarele forme:
integrare individuală sau de grup pentru elevii cu deÞcienĠe uúoare, integrare prin
clase speciale compacte pentru elevii cu deÞcienĠe medii”. Articolul 144 (1) se
referă la grupele de preúcolari úi la clasele din învăĠământul de masă care „pot să
funcĠioneze în úcoli speciale, urmând ca ambele categorii de elevi să beneÞcieze
de servicii de specialitate competente úi eÞciente”. În plus, se menĠionează că:
„UnităĠile de învăĠământ special care primesc asemenea clase îúi vor schimba
structura, organizarea, componenĠa, conĠinutul úi obiectivele de realizat”.
Aceste legi organice au creat cadru normal de dezvoltare a învăĠământului
special pe două direcĠii principale: (1) evaluarea atentă a activităĠii din unităĠile
de învăĠământ special úi trecerea acestora printr-un proces de reorganizare,
restructurare atât ca formă de activitate, cât úi ca obiective úi ÞnalităĠi educaĠionale
úi (2) declanúarea unui amplu proces de pătrundere a educaĠiei speciale în úcoala
publică prin: expertizarea, diagnosticarea úi evaluarea precoce a deÞcienĠelor
copiilor în vederea intervenĠiei timpurii, oportune úi eÞciente; cuprinderea copiilor
diagnosticaĠi „cu probleme” în grădiniĠele normale; debutul úcolar al copiilor să se
facă în úcoala publică cea mai apropiată de domiciliul elevului; transferul elevilor
cu deÞcienĠe uúoare úi medii din úcoala specială în úcoala publică; acordarea
serviciilor educaĠionale de sprijin în procesul de adaptare úcolară úi de integrare
socială a acestora; transformarea unor úcoli speciale în úcoli deschise pentru toĠi
elevii din comunitatea respectivă.1
În vederea realizării acestor transformări, legislaĠia în domeniu a fost completată
cu norme, metodologii úi regulamente elaborate úi aprobate prin ordin de ministru
de către Ministerul EducaĠiei úi Cercetării, tocmai pentru a clariÞca, a preciza úi
a concretiza activitatea desfăúurată în domeniul educaĠiei speciale. Unele dintre
acestea sunt:
¾Ordinul MEN nr. 4323/13.08.1998 privind aprobarea Planului-cadru de
învăĠământ pentru învăĠământul special la ciclul primar úi gimnazial,
începând cu anul úcolar 2005-2006, se aplică numai la clasele V-VIII.

1
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¾Ordinul MEN nr. 3796/11.05.1999 privind aprobarea Planului-cadru de
învăĠământ pentru învăĠământul profesional special.
¾Ordinul MEN nr. 4378/7.09.1999 privind aprobarea programului: Măsuri
de organizare a învăĠământului special.
¾Ordinul MEN nr. 3634/12.04.2000 privind aprobarea programului naĠional:
Integrarea úi reabilitarea copiilor cu deÞcienĠe în/prin comunitate.

¾Ordinul MEC nr. 4653/8.10.2001 cu privire la aprobarea Metodologiei de
organizare úi funcĠionare a serviciilor educaĠionale pentru copiii/elevii
deÞcienĠi integraĠi în úcoala publică, prin cadre didactice itinerante úi
de sprijin a fost înlocuită prin Ordinul MEC nr. 5379/25.11.2004 privind
Metodologia de organizare úi funcĠionare a serviciilor educaĠionale prin
cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu CES úcolarizaĠi în
învăĠământul de masă.
¾Ordinul MEC nr. 4747/17.10.2001 privind aprobarea Regulamentului de
organizare úi funcĠionare a unităĠilor de învăĠământ preuniversitar,
care are capitolul 8 dedicat învăĠământului special, înlocuit cu Ordinul
MEC nr. 4925/2006 privind aprobarea regulamentului de organizare úi
funcĠionare a unităĠilor de învăĠământ preuniversitar.
¾Ordinul MEC nr. 3662/27.03.2003 privind aprobarea Metodologiei de
înÞinĠare úi funcĠionare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă.

¾Ordinul MECT nr. 3372/08.03.2004 privind aprobarea Planului cadru de
învăĠământ pentru úcolile de arte úi meserii – învăĠământ special.

¾Ordinul MEC nr. 5081/22.10.2004 privind obĠinerea atestatului în limbaj
mimico-gestual speciÞc persoanelor cu deÞcienĠe de auz.
¾Ordinul MEC nr. 5418/8.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de
organizare úi funcĠionare a Centrelor judeĠene/al municipiului Bucureúti de resurse úi de asistenĠă educaĠională úi a regulamentelor-cadru
ale instituĠiilor din subordine.
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¾HG nr. 1251/2005, care prezintă Structura, organizarea, formele úi tipurile de instituĠii, precum úi de personal din unităĠile de învăĠământ
special úi special integrat.
¾HG nr.1251/ 2005 privind Organizarea învăĠământului special.

¾Ordinul MEC nr. 4763/2006 de aprobare a Metodologiei privind repartizarea de fonduri în vederea dotării cabinetelor de consiliere psihopedagogică
úi a cabinetelor de logopedie.1

¾Ordinul MECT nr. 5236 din 01/09/2008 privind aprobarea curriculumului
pentru grupele de învăĠământ special pedagogie curativă, care integrează
elevi/tineri cu deÞcienĠe severe, profunde sau asociate.
¾Ordinul MECT nr. 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii
diversităĠii în curriculumul naĠional.

¾Ordinul MECT nr. 3414 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului-cadru
de învăĠământ pentru învăĠământul special – clasele a IX-a – a XI-a,
ciclul inferior al liceului, Þliera tehnologică.2

3. DEZVOLTAREA DE POLITICI EDUCAğIONALE INCLUZIVE
ÎN EUROPA
Într-un raport al European Agency for Development in Special Needs Education se apreciază că toate Ġările europene au implementat deja sau sunt pe cale
de a pune în aplicare politicile de promovare a educaĠiei incluzive.3 În ceea ce
priveúte furnizarea de nevoi speciale de educaĠie din Europa, o serie de tendinĠe
pot Þ recunoscute.
Există o tendinĠă de transformare a úcolilor speciale în centre de resurse,
în special în Ġări în care există o proporĠie mare de elevi cu dizabilităĠi în úcoala
specială.
1, 2
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În general, următoarele sarcini sunt identiÞcate pentru aceste centre de resurse:
x

x

x

x
x

f urnizarea de formare úi dezvoltare profesională pentru profesori;
e
 laborarea úi difuzarea de materiale úi abordări;
s prijin pentru úcoli úi părinĠi;
a
 cordarea de ajutor individual pentru elevii cu CES;
s prijin cu privire la intrarea pe piaĠa forĠei de muncă.

Cooperarea între úcolile speciale úi cele de masă este esenĠială pentru a face
eÞciente centrele de resurse.
În Ġările cu o puternică tradiĠie a úcolii speciale, presiunea spre includere este în
creútere, iar în cele în care includerea este o practică obiúnuită, părinĠii raportează
atitudini pozitive, dar, în cazul elevilor cu dizabilităĠi severe părinĠii tind să prefere
mediile speciale de educaĠie, existând percepĠia că úcolile speciale au mai multe
resurse úi competenĠe decât úcolile de masă.1
În acest context, există tendinĠe opuse, astfel, unele Ġări europene susĠin politica
de eliminare treptată a tuturor úcolilor speciale pe o perioadă de timp, pe motivul
incompatibilităĠii cu incluziunea.
O altă abordare este cea întâlnită în Marea Britanie, unde guvernul s-a angajat
să menĠină úcolile speciale, ca parte a unui spectru larg de servicii úi opĠiuni úi
pentru a permite părinĠilor să opteze pentru o úcoală specială în care să îúi plaseze
copiii.
Numărul de úcoli speciale din Marea Britanie a scăzut cu aproximativ 15 procente
în perioada 1986-1996 (1405-1191), deúi numărul de elevi care frecventează úcolile
speciale au rămas doar la sub 100 000. În Anglia úi ğara Galilor 1,2% din totalul
elevilor de vârstă úcolară sunt în úcolile speciale, dar cifrele variază între 0,32 úi
2,6% în diferite părĠi ale Ġării.
În contrast cu aceste cifre, aproximativ 60% din totalul elevilor cu nevoi educaĠionale speciale sunt acum integraĠi în úcolile de masă. Aceúti elevi beneÞciază
de resurse suplimentare, oferite de către LEA, în funcĠie de necesităĠile ce decurg
din evaluările realizate. MulĠi dintre aceúti copii ar Þ fost trimiúi la úcolile speciale în
1
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trecut, dar nevoile lor sunt în prezent satisfăcute în úcolile de masă úi cu ajutorul
acestor fonduri suplimentare furnizate de către LEA. Guvernul britanic exprimă clar
sprijinul ferm de colaborare între úcolile speciale úi cele de masă.
Pentru exempliÞcare, o úcoală specială care úcolarizează un număr mai mic
de 100 de elevi cu diÞcultăĠi de învăĠare severe úi profunde va plasa 8-10 elevi
pentru a participa la cursuri într-o úcoală primară din proximitate pentru o medie de
trei ore pe săptămână. Elevii sunt însoĠiĠi de un profesor. De obicei, incluziunea în
astfel de cazuri este individuală, mai degrabă decât cea de grup, iar elevii cu CES
participă la cursuri de alfabetizare úi aritmetică, educaĠie Þzică úi de dans, artă úi
activităĠi sociale.
Clase speciale
Multe úcoli de masă, în special în Statele Unite, au clase speciale, care cuprind
adesea copii cu diÞcultăĠi de învăĠare sau probleme de comportament. Aceste
clase au fost puternic criticate pentru o anumită perioadă de timp, în principal, pe
motiv că acestea conĠin un număr disproporĠionat de copii hispanici úi de culoare,
oferindu-li-se o educaĠie inferioară, Þind privaĠi de úansa de a Þ incluúi în clase
obiúnuite.1 PosibilităĠile văzute odată ca oportunitate de integrare sunt acum criticate pentru că furnizează un mediu restrictiv pentru copiii ale căror nevoi ar putea
Þ îndeplinite în săli de clasă obiúnuite într-un sistem mai cuprinzător.
ùcoala „Clustere”
Într-o zonă dens populată, úcolile pot avea beneÞcii datorate creării unor structuri
úi mecanisme de colaborare; acest lucru este adesea descris ca „clustering”2. Un
exemplu tipic de cluster poate consta din parteneriatul dintre zece sau mai multe
úcoli primare, cu cel puĠin o úcoală secundară úi una sau mai multe úcoli speciale.
ùcolile pot cădea de acord să lucreze împreună pentru a îmbunătăĠi calitatea
serviciilor oferite elevilor cu nevoi educaĠionale speciale din zona respectivă.
1
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Cooperarea dintre úcoli poate avea ca scop: instruirea elevilor cu CES, schimburile
de idei cu privire la planiÞcarea individualizată a educaĠiei sau practica inclusivă.
Schimbări în sistemul de úcoli
PrecondiĠie fundamentală pentru incluziunea úcolară a copiilor cu CES este
reforma úi restructurarea úcolilor úi a sistemului de învăĠământ în sine. Acest lucru
implică o reformă a curriculumului, astfel încât acesta să devină accesibil úi relevant
pentru o gamă largă de elevi din comunitate, nu numai pentru cei cu dizabilităĠi.
Restructurarea din úcolile obiúnuite implică schimbarea la diverse nivele.
În Marea Britanie, restructurarea include:
x r eforma curriculumului, în vederea extinderii accesului úi a participării tuturor
elevilor la educaĠie;
x introducerea obligatorie a unui Cod de bune practici pe segmentul nevoilor
speciale în toate úcolile úi numirea unui coordonator de nevoi educaĠionale
speciale la Þecare úcoală;
x f urnizarea de orientări detaliate cu privire la parcursul educaĠional în úcoală
al elevilor, pe baza identiÞcării elevilor cu CES úi a evaluării acestora la o
vârstă timpurie, cu scopul de a reduce segregarea úi excluziunea;
x

o
 ferirea unei palete variate de servicii de sprijin pentru úcoli úi elevi;
x r ecrutare de personal didactic de predare pentru alfabetizare úi aritmetică,
precum úi pentru CES;
x a
 locarea de fonduri suplimentare pentru elevii cu nevoi educative speciale;
x
acceptarea culturii úi ÞlosoÞei incluziunii úcolare a copiilor cu CES de către
întreg personalul unei úcoli integratoare;
x  implicarea părinĠilor în susĠinerea schimbării.1
Este utilă evaluarea puterii de suport sau de rezistenĠă la includere a personalului
úcolilor obiúnuite. Deúi mulĠi copii cu nevoi speciale sunt educaĠi în sistemul úcolilor
integrate, cercetările întreprinse de psihologii educaĠionali arată că multe cadre
didactice au serioase rezerve faĠă de acceptarea copiilor cu dizabilităĠi intelectuale
úi cred cu tărie că elevii cu tulburări comportamentale ar trebui să beneÞcieze de
1
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sprijin de specialitate oferit în úcoala specială.1 Psihologii educaĠionali îúi exprimă
îndoiala în legătură cu capacitatea úcolilor obiúnuite de a satisface în întregime
nevoile educaĠionale speciale solicitate.2

TendinĠe în EducaĠia Incluzivă la nivel regional úi interregional3
A. Schimbări de atitudine úi dezvoltarea de politici educaĠionale
– Termenul de educaĠie incluzivă necesită în continuare să Þe clariÞcat úi
adoptat de către educatori, organizaĠii guvernamentale úi neguvernamentale, factori de decizie politică úi actori sociali.
– Lipsa de înĠelegere, de conútientizare úi sprijin în societate, la adresa
educaĠiei incluzive trebuie să Þe abordată prin advocacy úi dialog la nivel
regional úi naĠional.
– Politicile durabile de dezvoltare economică úi socială pe termen lung trebuie
să ia în considerare educaĠia incluzivă.
– Dialogurile regionale úi naĠionale sunt necesare pentru a se asigura înĠelegerea úi conútientizarea publică a politicilor de sprijin.
B. IntervenĠia timpurie
– IntervenĠia în copilaria timpurie ar Þ văzută ca un mod durabil de a garanta
dreptul la educaĠie pentru toĠi copiii încă de la început.
C. Curriculum incluziv
– Articularea curriculumului în tranziĠia de la copilăria timpurie la ciclul primar
úi secundar superior.
– Adaptările curriculare sunt necesare pentru a sprijini învăĠarea úi evaluarea.
– Curriculumul ar trebui să dezvolte oportunităĠi pentru educaĠia informală úi
nonformală.
1
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–

Supraîncărcarea curriculumului este contraproductivă pentru educaĠia
incluzivă.

D. Profesorii úi formarea cadrelor didactice
– Implicarea profesorilor în programe educaĠionale de formare continuă, pe
problematica educaĠiei incluzive, oferind acestora capacităĠile pedagogice
necesare pentru a deĠine úi uzita tehnici de lucru diverse în clasă în conformitate cu reforma úcolară.
– Formarea profesioniútilor în învăĠământul inclusiv este esenĠială pentru
sprijinirea unei úcoli de către membrii comunităĠii.
– Crearea de stimulente acordate profesorilor, menite să crească statutul social al acestora úi să le îmbunătăĠească nivelul de trai.
E. Resurse úi legislaĠie
– LegislaĠia naĠională ar trebui să Þe schimbată úi revizuită pentru a încorpora
noĠiuni de educaĠie inclusivă.
– ConvenĠiile internaĠionale ar trebui să Þe semnate úi ratiÞcate în legislaĠia
naĠională în vigoare.
– Punerea în aplicare a politicii úi a legislaĠiei ar trebui să Þe promovată úi
pusă în aplicare.
– AlocaĠiile bugetare pentru educaĠia incluzivă trebuie să Þe echitabile, transparente úi eÞciente.
4. DEZVOLTAREA UNOR STRATEGII DE INCLUZIUNE ùCOLARĂ
A COPIILOR CU CES ÎN ROMÂNIA
4.1. Strategia Ministerului EducaĠiei úi Cercetării privind Egalizarea úanselor
pentru copiii úi tinerii cu deÞcienĠe, precum úi accesul acestora la orice
formă de educaĠie úi ocrotire1
Printre scopurile acestei strategii dezvoltate de MEC, cu repercusiuni directe
asupra incluziunii copiilor cu CES, putem aminti: garantarea (asigurarea) unei
1

Preoteasa, L., Aldescu, L., (2005), Proiect CREI (Centru de Resurse pentru EducaĠie Incluzivă),
ISJ Cluj.
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participări totale úi active în viaĠa comunităĠii elevilor cu CES, evitarea sau eliminarea oricăror forme de discriminare asupra persoanelor cu dizabilităĠi.
Principiile strategiei:
1. ùcolile trebuie să includă în procesul de învăĠământ toĠi copiii, indiferent de
2.
3.

4.
5.
6.
7.

condiĠiile Þzice, intelectuale, lingvistice sau de altă natură.
EducaĠia specială încorporează principiile unei pedagogii sănătoase,
centrate pe elev, de pe urma căreia toĠi copiii vor avea de câútigat.
Integrarea úcolară a copiilor úi tinerilor cu CES se obĠine eÞcient prin
participarea la procesul de învăĠământ în cadrul úcolilor obiúnuite care
deservesc toĠi membrii societăĠii.
În úcoala obiúnuită toĠi copiii trebuie să înveĠe împreună.
În úcoala obiúnuită, copilul deÞcient trebuie să primească întregul sprijin
suplimentar de care are nevoie pentru a performa, după posibilităĠile lui.
Principiul drepturilor egale presupune că necesităĠile Þecărui individ úi ale
tuturor sunt de importanĠă egală.
Persoanele cu dizabilităĠi sunt membre ale societăĠii úi au dreptul de a
rămâne în interiorul comunităĠilor în care trăiesc. Ele au dreptul de a primi
tot sprijinul de care au nevoie în cadru structurilor de educaĠie, sănătate,
angajare în muncă úi servicii sociale.

4.2. Forme ale integrării
În sistemul de educaĠie românesc, integrarea copiilor cu cerinĠe educative
speciale în úcolile de masă se poate realiza în mai multe forme: clase compacte,
grupuri de 3-4 copii cu CES integrate în úcolile de masă. Cea mai des uzitată formă
de integrare este cea individuală în clase obiúnuite în úcolile de masă cele mai
apropiate de domiciliul elevilor.
4.3. Cadrul didactic de sprijin/itinerant
BeneÞciază de serviciile cadrelor didactice de sprijin/itinerante: copii/elevi cu
certiÞcat de expertiză úi orientare úcolară úi profesională eliberat de comisia de
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protecĠie a copilului; copii/elevi cu diÞcultăĠi de învăĠare sau de dezvoltare care au
recomandarea comisiei interne de evaluare continuă din úcoala/centrul de resurse;
copii/elevi cu cerinĠe educative speciale pentru care există o solicitare scrisă din
partea familiei.1
Cadrul didactic de sprijin/itinerant acĠionează în una sau mai multe úcoli de
masă ori úcoli speciale unde sunt integraĠi copii cu deÞcienĠe severe, profunde sau
asociate. Ei pot acĠiona úi în centrele de resurse, dar cea mai mare parte a activităĠii
o desfăúoară în clase împreună cu învăĠătorul/profesorul clasei. Cadrul didactic
de sprijin/itinerant utilizează instrumente ca: testele psihologice (pentru diagnoză
úi prognoză), testele pedagogice, programe úcolare, programe de intervenĠie
personalizată, cărĠi, reviste, broúuri (pentru consilierea familiei úi a personalului
didactic din úcolile integratoare), materiale didactice úi metode didactice adaptate
(pentru intervenĠie).
Normarea cadrelor didactice de sprijin/itinerante se realizează astfel:

 normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinĠe educative speciale în
grupe de grădiniĠe/clase din unităĠi de învăĠământ obiúnuit, la acelaúi nivel/
palier de studii, echivalentă normei de predare în conformitate cu prevederile
art. 43, alin. f din Legea nr. 128/1997;
 o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deÞcienĠe severe/asociate
integraĠi în grupe/clase din úcoala obiúnuită la solicitarea expresă a părinĠilor,
în conformitate cu prevederile art. 4, punctul c din HG 586/1990.

Printre beneÞciile integrării pe care cadrele didactice din învăĠământul de masă le
obĠin, ca urmare a integrării eÞciente a copiilor cu CES, amintim: diminuarea efectivului
de elevi la grupa/clasa respectivă cu 1-2 copii/elevi pentru Þecare copil cu cerinĠe
educative speciale integrat în grupa/clasa respectivă, cursuri de formare în domeniul
educaĠiei incluzive, organizate de Ministerul EducaĠiei úi Cercetării.2
1 Ordinul MEC nr. 5379/25.11.2004 privind Metodologia de organizare úi funcĠionare a serviciilor
educaĠionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu CES úcolarizaĠi în învăĠământul
de masă, Art. 9 (1).
2 OMEC nr. 5379/2004, Metodologia de organizare úi funcĠionare a serviciilor educaĠionale
prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinĠe educative speciale úcolarizaĠi în
învăĠământul de masă.
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4.4. Etape parcurse în vederea integrării copiilor cu cerinĠe educative
speciale
– Începând cu anul úcolar 1993-1994 a fost elaborat un program-pilot de
integrare a copiilor cu deÞcienĠe uúoare úi medii în úcolile de masă, care
s-a desfăúurat timp de trei ani în judeĠele Iaúi, Cluj, Timiú úi în Bucureúti.
– În 1997 s-a decis generalizarea integrării la nivel naĠional.
– În anul úcolar 1998-1999 au fost rediagnosticaĠi úi evaluaĠi toĠi copiii úi elevii
din clasele I-IV, din grădiniĠele úi úcolile speciale.
– În anul 2000, internatele úi cantinele úcolilor speciale au fost preluate de
Consiliile JudeĠene.
– În iunie 2001 au fost evaluaĠi copiii cu deÞcienĠe din întregul învăĠământ
special, o parte din ei Þind integraĠi, începând cu anul úcolar 2001-2002, în
úcoala publică.
Proiectul TWINNING LIGHT – Accesul la educaĠie pentru grupurile dezavantajate: 2003-2004 a realizat o evaluare a stării de fapt din educaĠia incluzivă în România. Au fost evaluate 16 úcoli (úcoli de masă úi úcoli speciale) în
judeĠele Arad, Timiúoara, Suceava, Iaúi úi Bucureúti.
Principalele rezultate ale evaluării au arătat că integrarea úi incluziunea copiilor
úi tinerilor cu CES din úcoala de masă a fost o preocupare de politică educaĠională,
a úcolilor, a profesorilor úi a părinĠilor.
Aproape o treime din toĠi copiii úi tinerii cu CES din România sunt integraĠi în
úcoala de masă (în termen 2003/2004: 11 493 din 38 792). Aceúti copii prezintă
dizabilităĠi uúoare úi medii, iar prezenĠa lor în úcolile de masă nu este însoĠită úi
de o bază logistică speciÞcă. În cazurile în care copiii úi tinerii prezintă deÞcienĠe
severe úi multiple, ei continuă să Þe úcolarizaĠi în învăĠământul special.
Cadrele didactice din sistemul obiúnuit de învăĠământ nu sunt suÞcient de
pregătite pentru integrarea eÞcientă a acestor copii. O cooperare reală în cadrul
lecĠiilor între profesorul itinerant úi profesorii din úcolile integratoare nu are loc.
Un număr considerabil de copii cu multiple handicapuri severe nu frecventează
úcoala din lipsă de posibilităĠi de transport, lipsă de echipamente úi servicii sociale;
integrarea în úcoala publică este considerată a nu Þ posibilă.
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Responsabilitatea pentru identiÞcarea unor nevoi educaĠionale speciale îi revine
Comisiei pentru ProtecĠia Copilului din judeĠul respectiv (sector din Bucureúti).
Comisia ia o decizie pe baza rezultatelor de specialitate, iar părinĠii nu au nici o
inßuenĠă asupra deciziilor luate.1
Programul naĠional de integrare a copiilor cu CES în úcoala publică din Ġara
noastră a cunocut 3 direcĠii fundamentale:
– Acordarea de úanse egale în educaĠie, în úcoala publică, tuturor copiilor de
vârstă úcolară, indiferent de posibilităĠile lor de învăĠare, de participare, de
dezvoltare.
– Pregătirea úcolii publice (managerul úcolii – părinĠii copiilor) în vederea
acceptării copiilor/elevilor deÞcienĠi în clasele acesteia, astfel încât úcoala
publică să devină una incluzivă.
– Crearea condiĠiilor optime de dezvoltare Þzică, intelectuală, psihică, comportamentală, atitudinală a copiilor deÞcienĠi în comunitate prin:
xasistenĠă psihopedagogică de specialitate în úcoala publică;
xasistenĠă de specialitate în familie;
xservicii sociale specializate acordate copilului úi familiei din partea autorităĠilor legale.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developement), printrun raport privind situaĠia dezvoltării educaĠiei elevilor/copiilor în situaĠie de risc
úi a celor cu dizabilităĠi din SE Europei, apreciază că, referitor la experienĠa
românească în ceea ce priveúte integrarea copiilor cu CES, putem vorbi mai mult
despre o integrare Þzică decât de una reală. Serviciile de sprijin sunt insuÞciente úi
ineÞciente atât pentru copiii cu CES úi familiile lor, cât úi pentru cadrele didactice,
copiii úi familiile copiilor din úcolile de masă.2

1

http://www.edu.ro/index.php/articles/c477
OECD (2007), Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South
Eastern Europe.
2
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4.5. Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă1
Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă îndeplineúte următoarele funcĠii:
¾de intervenĠie directă prin oferire de servicii psihopedagogice, psihologice
úi de consiliere în domeniul educaĠiei incluzive beneÞciarilor direcĠi: copii/
elevi/tineri cu cerinĠe educative speciale, părinĠi, cadre didactice din úcolile
de masă, membri ai comunităĠii locale;
¾de informare, formare continuă/perfecĠionare úi consiliere a personalului
didactic în domeniul educaĠiei incluzive;
¾de suport metodico-útiinĠiÞc în domeniul educaĠiei incluzive pentru cadrele
didactice din úcolile de masă;
¾de învăĠare, de pregătire pentru viaĠa de adult.
AtribuĠii ale Centrului ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă:
– realizează depistarea precoce úi asigură intervenĠia timpurie în cazul copiilor
cu cerinĠe educative speciale;
– úcolarizează copii cu diverse grade úi tipuri de dizabilităĠi;
– realizează terapii speciÞce pentru copiii cu cerinĠe educative speciale din
învăĠământul special úi din învăĠământul de masă;
– evaluează, diagnostichează úi urmăreúte evoluĠia úcolară a copiilor cu
cerinĠe educative prin intermediul comisiei interne de evaluare continuă;
– realizează úi aplică planuri de servicii personalizate pentru Þecare copil
evaluat;
– realizează adaptări curriculare pentru copiii cu cerinĠe educative speciale
integraĠi în învăĠământul obiúnuit;
– propune servicii de sprijin úi/sau terapii speciÞce, după caz;
– asigură asistenĠă psihoeducaĠională copiilor cu cerinĠe educative speciale
prin cadre didactice de sprijin/itinerante, terapeuĠi, consilieri etc.;
– oferă asistenĠă psihopedagogică úi consiliere cadrelor didactice care
furnizează programe de educaĠie remedială;
– promovează învăĠământul incluziv;
Ordinul MEC nr. 5418/8.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare úi funcĠionare
a Centrelor judeĠene/al municipiului Bucureúti de resurse úi de asistenĠă educaĠională úi a regulamentelor-cadru ale instituĠiilor din subordine.
1
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– asigură asistenĠă educaĠională copiilor/elevilor nedeplasabili prin formele
de úcolarizare: la domiciliul elevului, cu frecvenĠă redusă, cu scutire de
frecvenĠă, comasat etc.;
– monitorizează evoluĠia copiilor cu cerinĠe educative speciale;
– oferă asistenĠă socială úi servicii în regim de semiinternat/centru de zi pentru
copiii/elevii cu cerinĠe speciale care solicită acest lucru;
– informează úi consiliază familiile copiilor cu cerinĠe educative speciale cu
privire la problematica educaĠiei copiilor lor;
– participă, împreună cu Centrul judeĠean de resurse úi asistenĠă educaĠională,
la activităĠi de informare, formare, perfecĠionare úi documentare a cadrelor
didactice din învăĠământul obiúnuit úi special, care se ocupă de educaĠia
copiilor cu cerinĠe educative speciale;
– valoriÞcă experienĠa psihopedagogică pozitivă úi promovează ideile
moderne privind educaĠia specială prin publicaĠii de specialitate periodice,
prin cercetare aplicativă úi prin crearea de mijloace didactice;
– asigură resursele umane úi materiale necesare realizării practicii pedagogice
în domeniul educaĠiei speciale;
– desfăúoară activităĠi de cercetare úi consultanĠă metodico-útiinĠiÞcă, sub
coordonarea Centrului judeĠean de resurse úi de asistenĠă educaĠională;
– colaborează cu instituĠiile care promovează alternativele educaĠionale
aprobate.
CONCLUZIE
Sistemul învăĠământului special oferă servicii educaĠionale care corespund
nevoilor de dezvoltare úi posibilităĠilor de adaptare úi învăĠare ale copiilor. Sistemul
devine zi de zi tot mai deschis. Copiii cu deÞcienĠe au acces în úcolile publice
úi pot beneÞcia de servicii de sprijin care să le faciliteze acest tip de integrare.
Reforma sistemului educaĠiei speciale este cu atât mai amplă cu cât aceasta
trebuie să includă atât principiile noi abordate de úcolile obiúnuite, cât úi principiile
noi dezvoltate de educaĠia specială din lume.1
1

OECD (2007), Education Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South
Eastern Europe.
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