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ARGUMENT 

 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare 

diversitate. Copiii care ne trec pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la 

problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, 

uneori suntem puşi în dificultate de complexitatea problemelor. Una dintre aceste probleme o 

reprezintă copiii cu cerinţe educative speciale.Aceşti copii nu sunt speciali în sine. Ei au 

nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le 

întreprindem în educaţia lorşi asta pentru că , sunt diferiţi. Fiecare cu diagnosticul lui, cu 

particularităţile lui. În funcţie de aceste particularităţi, cadrul didactic întocmeşte curriculum 

adaptat. Iar profesorul de sprijin planul de intervenţie. În concluzie, nu putem utiliza un 

curriculum adaptat pentru copilul X la copilul Y. Dar pana la urma sunt tot copii si au nevoie 

de sprijinul nostru . 

Lucrarea mea vrea să amintească …că predispoziţia biologică nu este o sentinţă şi că 

mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate este mai periculoasă pentru un copil 

în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că 

trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al 

progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii 

şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să răspundă 

cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale 

familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

Persoanele cu nevoi speciale, datorită unor motive psihopedagogice nu se pot integra 

prin mijloace proprii în colectivitate, decât într-o foarte mică măsură. Ei necesită ajutor fizic, 

moral, material din exterior, astfel asistenţa socială prin serviciile sale ajută grupurile de 

persoane cu nevoi speciale sau grupurile defavorizate susţinându-le prin mobilizarea 

instituţiilor de stat, ONG-urilor, voluntare în vederea contribuirii la refacerea capacităţii de 

integrare socială cât mai aproape de normal a acestor categorii. 

 

Copiii cu cerinţe educative speciale au şi ei aceleaşi necesităţi de bază în creştere şi 

dezvoltare ca toţi copiii. Abilitatea de a relaţiona cu alţii, încrederea de a se adapta la noi situaţii 

şi la schimbări, nevoia de afecţiune şi de securitate, de apreciere şi de întărire pozitivă , de 

responsabilitate şi independenţă , toate acestea produc un spectru de trăsături unice pentru 

fiecare copil, cum spuneam. Dar aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi 

particulare, specifice, individualizate, deoarece în comparaţie cu majoritatea copiilor de 

aceeaşi varsta au dizabilităţi care îi împiedică sau îi stanjenesc să se folosească de facilităţile 

educaţionale existente în mod normal. Ei sunt la randul lor diferiţi din punct de vedere al 

temperamentului, capacităţilor, motivaţiei, chiar dacî prezintă acelaşi tip de deficienţă.Din 

punctul acesta de vedere spuneam că sunt diferiţi . 

Integrarea educativă, adică dreptul tuturor copiilor de a învăţa împreună, apare ca 

„marea întoarcere la firescul iniţial din educaţie”. Acest firesc, în opinia lui D. Ungureanu, se 

pare că a fost ratat cu sute de ani în urmă cand s-a recurs la segregarea copiilor pe diferite criterii 

şi cand prin apariţia termenului generic de „şcoală generală” s-a permis crearea unei 

alternative numită „şcoala specială”. Insă această reîntoarcere la firesc este încă un ideal, pană 

la împlinirea căruia, însăşi societatea în cadrul căreia trebuie să se faca o astfel de educaţie, 

mai are de parcurs încă un drum lung. 

Învăţămantul integrat este tendinţa nouă în educaţia din Romania şi implementarea 

lui a generat o serie de cercetări, pentru că el constă în esenţă în raportarea învaţămantului la 

individ. El este promotorul noii viziuni a reformei invăţămantului in schimbarea ideii generale 
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asupra educaţiei, aceea de trecere la o educaţie „centrată pe elev”. Elevii trebuie să înveţe în 

şcoală lucruri cat mai multe şi cat mai diferite, însă unii copii pot învăţa mai repede, alţii mai 

încet, unii mai bine , alţii întampină probleme necesitand ajutor suplimentar. Nici un copil nu 

este identic cu celălalt. Despre copiii care necesită ajutor suplimentar într-o problemă, se 

spune că prezintă cerinţe educative speciale, ei fiind majoritatea, copii cu dizabilităţi. 

Şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi alături de semenii lor în cadrul aceloraşi şcoli, sporeşte 

oportunitaţile de învăţare şi facilitează includerea acestora în societate. 

Lucrarea de faţă porneşte de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale 

tuturor elevilor. Unii înţeleg prin şanse egale crearea unor condiţii identice : programe 

comune, manuale de un singur ghid ,etc. Dar sistemul şcolar care asigură aceleaşi condiţii de 

instruire pentru toţi elevii reprezintă o inegalitate, deoarece ei nu profită în acelaşi fel de aceste 

condiţii. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare 

fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale.Pentru ca activitatea instructiv – 

educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. 

Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale 

elevilor, la capacitatea de inţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar 

fiecărui elev în parte. Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o 

parte trebuie să aibă un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter 

diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor. 

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte , dacă 

sunt lăsaţi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu 

siguranţă de suferit. Este mult mai important să ajuţi un asemenea copil, pentru că poţi educa 

numai prin exemplul propriu şi nu prin cuvinte frumoase, despre empatie şi compătimire 

rostite în grabă in timpul unei lecţii. 

In această societate nu doar primind îţi găseşti implinirea, ci şi oferind. Fiecare parghie 

a societăţii contează şi, în consecinţă , trebuie să ne asumăm responsabilitaţile pentru orice 

acţiune care îl priveşte şi pe celălalt. Problemele ce trebuie soluţionate pentru atingerea 

acestor deziderate sunt cele mai diverse. Una dintre acestea este cea privitoare la copii. Să ne 

intoarcem spre ei cu sufletul deschis, să le insuflăm speranţa că viaţa poate avea şi clipe 

frumoase, să le redăm încrederea în forţele proprii, să nu-i lăsăm să stea "la margine", cu 

chipuri împietrite şi ochi înlăcrimaţi. Să-i ajutăm sa trăiască printre noi şi să se simtă utili. 

Putem face aceasta, dacă vom cunoaşte măcar cate puţin despre problemele care-i fac 

să fie "altfel", despre cauzele care le-au generat, despre posibilitatea de a le rezolva, fie si numai 

parţial .Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale este bine cunoscută atât în lume, cât şi în România . 

Complexitatea manifestărilor determinate de realitatea dintre normalitate şi integrare a dus la 

interpretări, amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a acestor 

copii în şcoala de masă . 

 

Trebuie subliniat faptul că raţiunea pentru care aceşti copii se afla în clasele obişnuite 

nu este aceea de a-i face „normali”, ci de a le insufla valori, comportamente şi aspiraţii specifice 

copiilor normali. Finalitatea unui astfel de demers este aceea de a permite o cât mai bună 

inserţie socio-profesională după încheierea perioadei de şcolarizare. Procesul este lung şi 

dificil, dar reforma în învăţământ nu se poate face fără oameni, iar cadrele didactice trebuie 

să se simtă asigurate şi sprijinite în acest demers pentru a spera la un bilanţ pozitiv . 

Aceşti copii care fac subiectul lucrării de faţă, copiii cu cerinţe educative speciale 

trebuiesc integraţi în învaţământul de masă, pentru a-i ajuta să socializeze. Fie că au un 

comportament necorespunzător, fie că un grad mic de inteligenţa sau suferă de un handicap 

din naştere, şcoala trebuie să ajute la “vindecarea“ lor, în cea mai mare parte. Un lucru foarte 

important este să nu se simtă marginalizaţi, sã nu simtă o răceală din partea colegilor sau a 
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cadrelor didactice. “În aceste situaţii este important suportul familiar, dar şi mediul social cu 

care interacţionează , în acest caz, şcoala. Copiii cu deficienţe îşi dezvoltă alte simţuri, iar 

rolul şcolii este de a-i ajuta să se perfecţioneze, să devină şi ei oameni utili 

societăţii.“(psiholog Valerica Lupu ). Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca fãcând parte 

din societate, nu are nevoie de mila noastrã, ci de sprijinul nostru, permiţându-i sa trăiasca 

alaturi de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii. 

Consider că nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale 

în învăţământul de masă. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora, vor găsi şi 

strategiile potrivite . 

 

                                         CAPITOLUL    I 

                                       CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE –INTEGRARE,  INCLUZIUNE, 

DIFERENŢIERE 

 
Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în 

structuri obişnuite ale învăţământului preşcolar, şcolar şi superior. Incluziunea implică ca toţi 

elevii să participe în viaţa şi activităţile şcolii, indiferent de nevoile pe care le au. Ea este 

văzută ca un proces continuu de depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru toţi 

copiii şi tinerii. 

Toţi copiii învaţă tot timpul atât în cadrul şcolii, cât şi în afara ei. Copiii cu 

dificultăţi de învăţare au o altă manieră şi un alt ritm de învăţare, spre deosebire de ceilalţi 

copii. Această abordare este diferită de abordarea tradiţională în care se presupune că, dacă un 

copil are dificultăţi de învăţare, acel copil este o problemă şi el trebuie să se schimbe şi nu 

şcoala. Abordarea incluzivă cere şcolii să aibă atenţia concentrată asupra elevilor, să 

aprecieze diferenţele dintre elevi şi să adapteze aceste diferenţe. 

Dacă o mare parte din viaţa lor , copiii şi-o petrec la şcoală, este important pentru ei să 

se simtă bine în clasă şi în împrejurimile ei. Şcoala trebuie să-i pregătească pe copii pentru 

viaţa reală care îi aşteaptă dincolo de porţile sale. 

 

I.1 Cerinţe educative speciale - delimitări conceptuale 

 

Acest concept a fost inclus în terminologia UNESCO în anii ’90 ca o consecinţă a orientării 

accentuate a educaţiei speciale spre copil şi comunitate. Expresia desemnează acele cerinţe 

sau nevoi specifice faţă de educaţie, derivate sau nu dintr-o deficienţă, care sunt suplimentare, 

dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil (Vrăşmaş E., 

Vrăşmaş T., 1993, p. 69-71). Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate 

vorbi în mod real de egalizarea şanselor, de participare şi integrare şcolară şi socială. 

Conceptul de “cerinţe educative speciale” aspiră la depăşirea tradiţională a separării 

copiilor pe diferite categorii de handicap printr-o abordare “noncategorială” a tuturor copiilor. 

Dreptul de a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context social ca şi ceilalţi copii este apreciat 

a fi un drept universal de care să se bucure orice copil indiferent de handicap sau deficienţă . 

În plan psihopedagogic, “cerinţe educative speciale” subliniază cu claritate 

necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional. Se pune cu acuitate problema 

evaluării într- o optică dominant educaţională – în termeni de potenţial de învăţare şi de 

curriculum – şi mai ales a importanţei acţiunii, intervenţiei educaţionale specifice diferenţiate 

şi adaptate particularităţilor individuale. O asemenea manieră de înţelegere este mai aproape 

de idealul şcolii viitorului care trebuie să se adapteze ea însăşi varietăţii de cereri educative 

exprimate de copil. Conceptul de “cerinţe educative speciale” a fost preluat de Legea 

Învăţământului din România şi de asemenea de Regulamentul învăţământului special.  
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Copiii cu cerinţe educative speciale reprezintă , de caţiva ani buni, o realitate a şcolii 

de masă. Termenul "special" este utilizat pentru a desemna ceea ce se constituie în ceva 

îndepărtat de obişnuit, de normă statistică şi care este destinat unor finalităţi particulare. Elevul 

cu cerinţe speciale posedă alături de nevoile generale şi alte nevoi cu caracter particular, care 

nu sunt comune, obişnuite, oarecare. Pentru valorizarea socială a caracteristicilor de acest tip 

a fost utilizat termenul special cu sens de ocazional, remarcabil sau rar, deosebit. Nu este 

desemnat un defect sau stigmat, care marginalizează social. 

Nevoia educativă specială este o stare a persoanei sau organismului, în absenţa unor 

condiţii interne prealabile, necesare în dezvoltare. Atingerea nivelului de satisfacţie este 

îngreunată în mediul şcolar. Nevoia specială de educaţie ia forma dinamică a cerinţei faţă de 

educaţie, ca diferenţă între starea actuală şi un nivel superior, proiectat, de dezvoltare, 

achiziţie 

educaţională şi realizare profesională, familială, socială. Nevoiele speciale ce decurg din 

deficienţe care generează handicapuri iau forma unor cerinţe adresate şcolii. 

Sintagma elev cu nevoi/ cerinţe educative speciale (CES) a fost inventată atunci când 

criteriul educaţional a reuşit să coordoneze criteriile medicale, psihologice şi sociologice de 

evaluare şi orientare şcolară şi profesională a elevilor cu insuficienţe, incapacităţi, tulburări 

sau dificultăţi fizice, senzoriale, intelectuale. 

În fiecare generaţie de elevi există copii cu deficienţe, adică cu pierdere, insuficienţă 

sau anomalie, tranzitorie sau definitivă, a structurilor de funcţionare fiziologică sau 

psihologică. În relaţie cu mediul şcolar, ei pot dobândi un handicap, ca o consecinţă posibilă , 

dar nu obligatorie a dezavantajului, dat de funcţionarea deficitară. Când incapacitatea sau 

limitarea, rezultată din deficienţe, se transpune în dezavantaj handicapant, este necesară 

orientarea spre instituţii speciale de învăţământ. Dar handicapul poate fi prevenit sau diminuat 

în multe cazuri. Soluţia preconizată indică răspunsuri educative adecvate la nevoile elevului, 

formulate ca cerinţe speciale. Când aceste răspunsuri sunt adecvate şi suficiente pentru 

susţinerea dezvoltării personale şi adaptării şcolare, atunci se poate vorbi de o posibilă 

integrare socială şi profesională. 

           În această interpretare sintagma „cerinţe educative speciale” desemnează: 

- necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şi 

învăţământului; 

- educaţie adaptată particularităţilor individuale şi caracteristicilor unei anumite 

deficienţe de învăţare; 

- intervenţie specifică (prin reabilitare/recuperare). 

Munca unui cadru didactic presupune, prin natura ei, interacţiunea cu grupuri mari sau 

relativ mari de elevi. Urmărind evoluţia şcolară si socială a grupului, profesorul sau 

invătaţorul lucrează , de fapt, cu o sumă de individualităţi, fiecare dintre acestea prezentand 

un mod particular de situare în lume. De multe ori, el este cel care identifică elevul cu probleme 

speciale şi-şi adaptează actul didactic la capacitatea acestuia de percepţie. Ceea ce, pentru alţii, 

ar putea trece drept „violent”, „obraznic” sau „slab la învăţătura”, „neatent” sau 

„dezinteresat”, în ochii celui de la catedră are o altfel de reprezentare şi indică , în multe cazuri, 

că este vorba de un copil cu cerinţe educative speciale . 

Cerinţele educative speciale sunt definite ca necesitǎţi care solicitǎ o educaţie adaptatǎ 

particularitǎţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburǎri de invǎţare 

)precum şi o intervenţie specificǎ, prin reabilitare/recuperare corespunzǎtoare. De asemenea 

se  înscriu într-un registru , care în accepţia UNESCO cuprinde : 

1. dificultǎţi (dizabilitǎţi) de învǎţare; 

2. întârziere mintalǎ/dificultǎţi severe de învǎţare; 

3. tulburǎri(dezordini) de limbaj ; 
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4. dizabilitǎţi fizice/ motorii ; 

5. deficienţe vizuale ; 

6. deficienţe auditive ; 

7. tulburǎri emoţionale şi de comportament . 

Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale stabileşte principii, 

obiective şi finalitǎţi ale educaţiei speciale , specificul serviciilor educaţionale şi facilitǎţile 

acordate unitǎţilor de învǎţǎmânt integratoare. Prin acestea se respectǎ Declaraţia de la 

Salamanca, care specificǎ mijlocul eficient de combatere a atitudinilor de discriminare şcoala 

obişnuitǎ cu orientare incluzivǎ. Astfel se va putea rǎspunde unei mari diversitǎţi de copii – 

în speţǎ , copiilor marginalizaţi, defavorizaţi şi / sau excluşi de la educaţie. “Şcoala incluzivǎ 

reprezintǎ un mijloc care creeazǎ comunitǎţi primitoare ,construiesc o societate incluzivǎ şi 

oferǎ educaţie pentru toţi “ se mai spune în Declaraţia de la Salamanca . 

Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţionalǎ a copiilor cu 

cerinţe educative speciale este realizat de cǎtre cadrele didactice de sprijin / itinerante. Cadrul 

didactic de sprijin / itinerant desfǎşoarǎ mai multe tipuri de activitaţi prevǎzute în metodologia 

mai sus amintitǎ. Dintre acestea cele mai importante sunt colaborarea cu cadrele didactice de 

la grupa/ clasa în care sunt elevi cu cerinţe educative speciale şi consilierea familiilor acestor 

copii/ elevi. 

Astfel , aceştia participǎ în timpul orelor de predare la activitǎţile ce se desfǎşoarǎ în 

clase de cǎtre învǎţǎtor , organizeazǎ activitǎţi de intervenţie personalizatǎ în grupe sau clase 

sau în afara acestora , desfǎsoarǎ activitǎţi de tip terapeutic-cognitiv-operaţional, individual 

sau în grup. Elaboreazǎ şi realizeazǎ planul de intervenţie personalizat precum şi adaptarea 

curricularǎ în parteneriat cu cadrele didactice de la grupǎ / clasǎ. De asemenea evalueazǎ , în 

parteneriat cu echipa, rezultatele aplicǎrii programelor curriculare adoptate şi nu în ultimul 

rând, orienteazǎ cǎtre comisia internǎ de evaluare continuǎ toţi acei copii /elevi care au cerinţe 

educative speciale şi nu beneficiazǎ de servicii educaţionale de sprijin. 

  Dezvoltarea comunitǎţii trebuie sǎ însemne si reabilitarea persoanelor cu cerinţe 

educative speciale cu respectarea principiilor fundamentale: 

- drepturi egale ; 

- şanse egale ; 

- accesul la orice formǎ de educaţie ; 

- intervenţia timpurie ; 

- cooperarea şi parteneriatul ; 

- asigurarea serviciilor de sprijin în comunitate . 

În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobandească o pregătire adecvată în educaţia 

specială, să poată identifica elevii cu cerinţe educative speciale , să-i trimită la Comisia de 

Expertiză Şcolară, să elaboreze în colaborare, programele individualizate, să fie disponibil 

pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă capacităţi manageriale şi pedagogice la 

clasă, să lupte pentru reducerea izolării în clasă şi în activitate didactică . 

 

I.1. Particularităţi ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 

 Deseori ei sunt speriaţi de colectivitate, dar colegii îi pot ajuta să depăşească această 

teamă. 

 Este posibil să înţeleagă informaţiile, dar sunt incapabili să răspundă la întrebări. Ei au 

capacitatea de a înţelege, dar le lipseşte aceea de a reda cele ştiute. 

 Le lipseşte deseori maturitatea şi au un comportament narcisist şi egocentric. 

 Uneori sunt copleşiţi de sarcinile pe care trebuie să le execute. 

 Ei pot ştii să rezolve o problemă , dar nu o pot rezolva practic. 

Trăsăturile comune tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale : 
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1. tulburarea de învăţare ; 

2. tulburări de integrare ; 

Depistarea dificultăţilor de învăţare : 

Se constată ca mulţi elevi au eşecuri şcolare, datorită limitării în prelucrarea 

anumitor tipuri de informaţii, ceea ce determină diverse dificultăţi: lipsa organizării, 

socializare dificilă, predispunere la accidente, adaptare dificilă la schimbări, hiperactivitate 

sau letargie, lipsa atenţiei. Deşi au aptitudini pentru anumite domenii, aceşti elevi au 

randament inegal şi deseori nu pot fi încadraţi în clase obişnuite. Expresia dificultăţi de 

învăţare se referă la un grup foarte eterogen de elevi. Studii recente arată că acestea se pot 

împărţi în trei categorii, în funcţie de dificultăţile de percepţie vizual-spaţială , de limbaj şi de 

atenţie. 

Există două criterii principale pentru depistarea dificultăţilor de învăţare: 

Primul este criteriul excluziunii, cu ajutorul căruia se determină dacă un elev are o 

anumită dificultate de învăţare sau dacă dificultăţile sunt asociate altor afecţiuni. Dificultăţile 

de învăţare nu au întotdeauna cauze bine determinate. O caracteristică comună a elevilor cu 

dificultăţi de învăţare este prăpastia ce există între aptitudini şi realizările lor. De exemplu, 

un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul limbajului vorbit, dar să prezinte grave 

deficienţe în limbajul scris. Această diferenţă este al doilea criteriu tradiţional de depistare a 

dificultăţilor de învăţare. In general, se ia în considerare această abatere pentru stabilirea 

profilului elevului, cum sunt diferenţele cele mai importante dintre elevii ce prezintă dificultăţi 

de învăţare şi cei care au alte probleme. De exemplu, elevii cu deficienţe mintale au în general 

aptitudini scăzute în toate domeniile; în schimb, cei cu dificultăţi de învăţare nu au dificultăţi 

decat în anumite domenii. Dacă un elev corespunde acestor două criterii generale, 

învăţătorului îi revine sarcina de a studia mai profund dificultăţile de învăţare şi de a determina 

modificările programului elevului, pentru că acesta să corespundă cerinţelor sale. 

        

       I.2.1Nevoile speciale ale copiilor cu dificultăţi de învăţare în mediul şcolar 

Învăţarea este cea mai semnificativă de la naştere până la momentul şcolarizării, 

reprezentând fundamentul oricărui proces de învăţare ulterioară . Prin compromiterea 

procesului de dezvoltare şi maturizare intelectuală, are de suferit, dezvoltarea intelectuală, 

aceasta fiind deviată pe un alt traiect, iar prin acesta implicit scade eficacitatea performanţelor 

intelectuale . Aşa se explică faptul că tulburările precoce ale dezvoltării copilului radiază în 

profunzime, deoarece afectează acele structuri de bază ( modalităţile fundamentale ale 

percepţiei, organizarea, orientarea şi focalizarea atenţiei ,etc ) care reprezintă condiţ ii 

esenţiale în formarea funcţiilor intelectuale mai complexe . La fel, nu putem pretinde copilului 

să citească şi să scrie fluent, să efectueze diferite calcule până când aceste aptitudini, respectiv 

aptitudini parţiale, care reprezintă pilonii performanţelor intelectuale, funcţionează la un nivel 

scăzut . 

Din cele spuse reiese că şcolarul, a cărui capacitate de învăţare este perturbată, 

necesită o asistenţă psihopedagogică aparte, specifică . Pentru a scoate mai bine în evidenţă 

acest fapt, aduc ca argument două exemple : 

Mihăiţă are şase ani . La această vârstă a fost şcolarizat, dar după o jumătate de an 

a fost respins deoarece nu a reuşit să-şi asimileze cunoştinţele citirii şi scrierii cu toate că, 

după opinia psihologului, coeficientul de inteligenţă al copilului este bun . Cea mai 

semnificativă problemă a copilului este că în timpul citirii schimbă literele, de ex. în loc de 

M citeşte B sau în loc de O citeşte R . În cazul lui, încă nu s-a format o concordanţă între 

imaginea fonică şi imaginea vizuală a literelor ( sunetelor ) . Copilul încă nu a surprins 

legătura indispensabilă a acestor două elemente, în forma sunetului şi imaginea literei . 

Procesul citirii, în fond., constă în translaţia ordinii literelor într-o ordine 

corespunzătoare a sunetelor . Dacă între stimulii percepuţi vizual, litere şi stimulii aditivi nu 
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se realizează această legătură, atunci copilul nu poate asimila procesul citirii. În concluzie, la 

Mihăiţă tulburarea procesului de citire rezultă din această incapacitate de integrare şi 

racordare a celor auzite şi văzute . Înainte de toate trebuie ajutată formarea acestor capacităţi, 

astfel este nevoie de un program de dezvoltare adecvată, care nu se rezumă la metode 

tradiţionale de predare a scrierii şi citirii . 

Gabriela este o elevă mediocră, în clasa a treia. Doamna învăţătoare consideră că 

trebuie să ceară sprijinul specialiştilor pentru corectarea problemelor de comportament şi de 

învăţare ale elevei .Prima întâlnire a specialiştilor cu Gabriela a decurs în felul următor:  

„Gabriela intră în cabinet trântind uşa, răsturnând un scaun, " care îi stătea în cale ". În urma 

ei intră părinţii, cerând scuze pentru comportamentul copilului lor. Fetiţa se îndreaptă spre 

raftul cu jucării, răstoarnă câteva jucării, apoi se aşează pe marginea scaunului oferit. Se 

balansează pe scaun în timp ce îşi argumentează prezenţa cu o logică incoerentă care se 

manifestă într-o relatare imprecisă a ordinii evenimentelor. Evaluarea capacităţilor 

intelectuale denotă că 

Gabriela are coeficientul de inteligenţă ridicat . În timpul testării, părinţii se plâng, deoarece 

" totdeauna se întâmplă ceva " cu fiica lor : se loveşte la picior, nu este în stare să prevadă 

consecinţele comportamentului ei . 

Din cercetări aprofundate, reiese că Gabriela are probleme cu percepţia, 

surprinderea, păstrarea şi formarea ordinii fireşti a lucrurilor . Această incapacitate, implicit, 

se reflectă în performanţa ei de citire, scriere, calcul, procese în care această aptitudine joacă 

un rol decisiv - dar se reflectă şi în comportamentul copilului. Din cauza acestei incapacităţi, 

Gabriela are nevoie de mai mult timp ca să întrevadă regulile. Ea este incapabilă de a forma 

planuri care s-o ajute să iasă din situaţia sa . Comportamentul ei atrage supărarea colectivului, 

astfel ea intră într-un cerc vicios, condamnându-se la eşec atât în domeniul învăţării, cât şi în 

mediul social . 

Exemplele de mai sus reprezintă modele tipice ale tulburărilor de învăţare. De obicei, 

cadrele didactice sesizează două tipuri de elevi cu dificultăţi de învăţare : 

elevi ai căror capacităţi rămân vizibile şi dincolo de performanţele dobândite; 

 tipul care se conturează în situaţia bine cunoscută în care învăţătorul nu 

poate intra în nici un fel de relaţie educaţională eficientă cu elevul . 

Acestea nu reprezintă probleme de conduită, ci mai degrabă aceşti elevi pur şi simplu nu 

sunt în stare să atingă nivelul  performanţelor colectivului . 

Copiii cu deficienţe mintale au în general aptitudini scăzute în toate domeniile, în 

schimb, cei cu dificultăţi de învăţare nu au dificultăţi decât în anumite domenii. Dificultăţile 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, pot fi împărţite în trei categorii, în funcţie de : 

percepţia vizual-spaţială, de limbaj , de atenţie. 

Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care 

necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu cerinţe educative speciale au şi ei 

aceleaşi necesităţi de bază în creştere şi dezvoltare ca toţi copiii. Astfel, abilitatea de a relaţiona 

cu alţii, încrederea de a se adapta la noi situaţii şi la schimbări, nevoia de afecţiune şi de 

securitate, de apreciere şi de întărire pozitivă, de responsabilitate şi independenta, toate 

acestea produc un spectru de trăsături unice pentru fiecare copil. Dar aceşti copii au în acelaşi 

timp şi anumite necesităţi particulare, specifice, individualizate, deoarece în comparaţie cu 

majoritatea copiilor de aceeaşi varsta au asemenea dizabilităţi care îi impiedică sau îi 

stanjenesc să se folosească de facilităţile educaţionale existente în mod normal. Ei sunt la 

randul lor diferiţi din punct de vedere al temperamentului, capacităţilor, motivaţiei, etc., chiar 

dacă prezintă acelaşi tip de deficienţă. 

Condiţiile de care are nevoie copilul cu cerinţe educative speciale sunt: 

- Condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade. 

- Flexibilitate didactică . 
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- Adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale . 

- Individualizarea educaţiei . 

- Protecţie socială . 

- Programe individualizate de intervenţie . 

- Integrare şcolară şi socială . 

 
I.3..Identificarea cerinţelor educative speciale 

 

Noţiuni de bază care reflectă concepţia despre cerinţele educative speciale: 

Aspectul medical – Deficienţa este un termen care semnifică absenţa, pierderea sau alterarea 

unei structuri, ori a unei functii (anatomice, fiziologice sau psihologice). Deficienţa poate 

fi rezultatul unei maladii, a unui accident, dar şi a unor condiţii negative din mediul de 

dezvoltare al unui copil, cu deosebire carenţe afective. Deficienţa afectează capacitatea de 

muncă, deregland procesul de adaptare şi integrare în mediul şcolar, la locul de munca sau în 

comunitatea din care face parte persoana în cauză. 

Aspectul funcţional – Incapacitatea (disfuncţia/disabilitatea) o diminuare totală sau parţială 

a posibilităţilor fizice, mintale, senzoriale, consecinţă a unei deficienţe, care împiedică 

efectuarea normală a unor activităţi. Este perturbarea capacităţii de îndeplinire nomală a unei 

activităţi sau a unui comportament. 

Aspectul social – Disabilitatea este un dezavantaj social, rezultat dintr-o deficienţă sau 

incapacitate, care limitează sau impiedică îndeplinirea unui rol într-un context social. 

Dificultăţi întalnite de persoanele cu deficienţă: 

a) dificultăţi de ordin general: 

de deplasare şi de miscare (deficienţe fizice); 

de exprimare – comunicare (deficienţe senzoriale şi de limbaj); 

de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la rigorile vieţii sociale (deficienţa mentală); 

dificultăţi de intreţinere (venituri mici, lipsa de resurse) 

b)dificultăţi de ordin profesional: 

instruirea şi pregătirea profesională a persoanlor cu diferite forme şi grade de deficienţă; 

dificultăţi de plasare la locuri de muncă corespunzătoare. 

c)dificultăţi de ordin psihologic şi social: 

bariere psihologice care apar între persoanele cu şi fără disabilităţi ca urmare a dificultăţilor 

de adaptare şi a prejudecăţilor celorlalţi . 

Identificarea şi evaluarea corectă a copiilor cu cerinţe educative speciale este piatra 

de hotar care poate determina evoluţia în timp a dezvoltării armonioase a personalităţii 

copiilor şi ea trebuie făcută numai de serviciile specializate pentru o corecta orientarea şcolară 

şi o recomandare calificată asupra intervenţiilor de care ar putea beneficia copilul pentru 

realizarea dezideratului „egalizarea şanselor tuturor copiilor”. Identificarea cerinţelor 

educative speciale şi intervenţia de sprijin, au ca scop final evitarea insucceselor şcolare care 

pot avea influenţe nefaste în dezvoltarea armonioasă a personalităţii. 

Eficienţa procesului de învăţămant presupune raportarea randamentului (a 

performanţelor şcolare) la solicitările obiective. Succesul sau insuccesul şcolar presupune 

raportarea concomitentă atat la exigenţele externe, cat şi la posibilităţile interne ale elevului.  

Nuanţarea este impusă de diferenţele care există între elevi în ceea ce priveşte posibilităţile 

lor interne de a raspunde la solicitările externe. Succesul sau insuccesul îmbracă forme 

concrete de manifestare, diferite de la o situaţie la alta, diferite de la un elev la altul. 
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       I.4.  Educaţia integrată şi integrarea şcolară 

 

Prin urmare, integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă/clase obişnuite, 

la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative 

speciale. Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind 

considerată prima instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a 

procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă 

fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor 

conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. În plus, integrarea 

şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor 

didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi 

potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive 

independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi 

educaţie din şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite 

în cadrul comunităţii. O asemenea manieră de înţelegere este mai aproape de idealul şcolii 

viitorului, care se doreşte un serviciu capabil să se adapteze el însuşi varietăţii de cereri 

educative exprimate de copilul cu cerințe educaționale speciale.

 

D. Gînu în monografia „Copii cu cerinţe educative speciale” relevă că „..cerinţele 

educative speciale se axează pe particularităţile individuale de dezvoltare, de învăţare, de 

relaţie cu mediul şi necesită o evaluare şi o abordare personalizată a necesităţilor 

copilului”.Cerinţele educative speciale, actualmente, sunt interpretate ca unitate în 

dezvoltarea copilului: în ritmul de dezvoltare; în stilul unic de adaptare, de învăţare, de 

integrare; în nivelul individual de dezvoltare fizică şi psihică cu caracteristici biologice, fizice, 

psihice şi sociale. 

Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţămantului de masă a copiilor 

cu cerinţe educative speciale, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat 

mai echilibrate a personalităţii acestora.De asemenea, reprezintă un proces ce se referă în 

esenţă la integrarea în structurile învăţământului general a copiilor cu cerinţe educative 

speciale (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, de limbaj, defavorizaţi socio-

economic şi cultural, copii cu tulburări psiho-afective şi comportamentale, copii orfani, copii 

infectaţi cu virusul HIV,etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât 

mai echilibrate acestor categorii de copii. 

Autorul Alois Gherguţ, subliniază că educaţia integrată a copiilor cu cerinţe educative 

speciale urmăreşte dezvoltarea la aceştia a unor capacităţi fizice şi psihice care să-i apropie 

cât mai mult de copiii normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-

recuperator, stimularea potenţialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 

funcţii menite să le suplinească pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării 

motivaţiei pentru activitate, în general şi pentru învăţare, în special asigurarea unui progres 

continuu în achiziţia comunicării şi a cogniţiei, formarea unor abilităţi de socializare şi 

relaţionare cu cei din jur, formare de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor 

activităţi cotidiene, dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale 

personalităţii, care să faciliteze normalizarea deplină. Cercetătorul sus numit demonstrează 

că, copilul nu poate răspunde în mod eficient cerinţelor specifice comunităţii normalilor şi 

dacă eşecurile se repetă pe perioade lungi de timp, el se poate deforma şi chiar regresa în plan 

psihic, soluţii de prevenire a acestor eşecuri, ce se concentrează în pregătirea suplimentară a 

copilului cu cerinţe educative speciale pentru integrare şi pe parcursul integrării. 

Fiecare copil cu cerinţe educative speciale trebuie să beneficieze de un program 

adecvat şi adaptat de recuperare, care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl 

are. Când deficienţa copilului este gravă (profund) sau când acelaşi copil prezintă deficienţe 



13  

asociate, aceste dificultăţi ale integrării sporesc, dar marea majoritate a copiilor cu cerinţe 

educative speciale prezintă forme uşoare sau lejere, ceea ce le permite o adaptare, relativ 

bună, la comunitatea copiilor normali, mai cu seamă atunci când se îndeplinesc condiţiile 

enumerate mai sus. 

Paralel, prin integrare, se realizează şi o pregătire psihologică a subiectului, care să 

contribuie la crearea unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare, în care confortul psihic 

este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, 

integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice şi teoretice ce privesc evoluţia 

sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi 

incluziunea în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. De altfel nu trebuie să 

uităm că omul , ca fiinţă socială , este dependent de ceilalţi oameni. Această dependenţă 

înseamnă de fapt ajutor, posibilitatea de a comunica , de a coopera. Acest lucru dă nastere la 

sentimentul de apartenenţă si solidaritate umană, precum şi la sentimentul de securitate al 

individului. 

Caracterul integrat al învăţămantului ne pune în faţă problematica situaţiei în care un 

copil cu handicap este integrat într-o clasă obişnuită. In fapt este vorba pe de o parte de situaţia 

copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele  

aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a 

copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamna a fi 

înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Aceasta 

normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la 

diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întampină dificultăţi în viaţă . 

Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul 

factor de acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii 

cu cerinţe educative speciale . 

Invăţătorul trebuie : 

-să-şi îmbogăţească pregatirea pedagogica cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

în clasa elevilor cu cerinţe educative speciale şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la 

instrucţie şi educaţie ; 

- să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea 

periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev ; 

- să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalţi membri ai echipei 

educaţionale, dar şi cu familia elevului ; 

- să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu 

cerinţe educative speciale şi să ţină evidenţa rutei curriculare a acestuia. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu cerinţe educative speciale include 

elaborarea unui plan de intervenţie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi 

eficiente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

Curriculum-ul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea 

sa, care se concretizează în planul de învăţămant, programa şcolară, manualele şcolare, 

îndrumătoarele metodice, obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea 

obiectivelor, metodele şi mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare a 

rezultatelor. 

In planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în 

sensuri diferite faţă de curriculum-ul general pentru elevii valizi. Pe de o parte curriculum-ul 

acestora se restrange, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor activităţi 

suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperarii stării de deficienţă. 

Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţămant se reduce, 

atat din punct de vedere al numărului de discipline de studiu, cat şi din punct de vedere al 

conţinutului informaţional, ce urmează a fi însuşit în fiecare capitol în parte. In schimb, creşte 
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numărul de activităţi individuale suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu 

deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia. 

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie 

să simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţămant după 

posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în 

consecinţă. 

De multe ori se foloseste şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi 

de învăţare să colaboreze cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi jocul de rol . 

Trebuie să pornim de la ideea că şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. 

A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, 

în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Pentru ca activitatea instructiv–educativă să fie 

profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată 

vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de 

înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte. Iar 

pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficentă, pe de o parte trebui să aibă un 

caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor. 

În concluzie, pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o 

parte trebuie să aibă un caracter integrat (să nu rupă copilul de familie şi societate şi să nu-l 

izoleze în instituţii), iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată 

particularităţilor elevilor.Pentru ca educaţia integrată să fie eficientă, cadrele didactice trebuie 

să aibă o atitudine pozitivă faţă de copiii cu cerinţe educative speciale şi trebuie să cunoască 

bine problemele particulare ale elevilor deficienţi din clasă. De asemenea, cadrele didactice 

trebuie să fie sprijinite de medici, psihologi, logopezi şi alţi specialişti din domeniul 

psihopedagogiei speciale. 

Şcoala este, de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a 

copiilor cu cerinţe educative speciale pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de cate doi-trei copii deficienţi inclusi în clasele obişnuite, 

integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolara exprimă: 

atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

situaţie în care copilul sau tanărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate 

pentru educaţia sa; 

corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le 

rezolva; 

existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine, de obicei, grupului de elevi 

slabi sau indisciplinaţi, el încălcand deseori regulamentul şcolar şi normele social-morale, 

fiind mereu sancţionat de către educatori. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest 

tip de şcolar intra în relaţii cu alte persoane marginalizate, intra în grupuri subculturale şi 

traieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Datorită comportamentului lor 

discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu tulburări de 

comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia 

de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu 
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dizabilităţi acţionează în urma unei reflecţii îndelugate. Un punct important al intervenţiei 

cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu parinţii şi consilierea acestora, implicarea lor  

directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori ci şi de participanţi activi. 

Să fii parinte este experienţa cea mai dificilă, soliciantă şi generatoare de satisfacţii pe care o  

oferă viaţa . Cadrele didactice ar trebui să îi ajute pe parinţii copiilor cu dizabilităţi să se 

îngrijească de ei înşişi pentru a se îngriji mai bine de copiii lor. Cand sunt relaxaţi, echilibraţi 

şi se simt bine le este mult mai uşor să îşi vadă copiii ca fiind oameni. Abilităţile lor de 

rezolvarea problemelor sunt mai ascuţite şi sunt mai puţin tentaţi să considere comportamentul 

copiilor lor ca pe un afront personal sau ca o reflectare a faptului că sunt parinţi ,, buni,, sau 

,,răi,, .Cadrele didactice trebuie să-i facă pe părinţi să înţeleagă că au multe idei pentru a 

relaţiona cu copiii lor în mod pozitiv şi că pot să îi aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru 

copiii lor şi prin ei învaţă să trăiască în armonie cu lumea . 

          Ţelul unui cadru didactic este să-i ajute pe parinţii copiilor cu dizabilităţi să înţeleagă 

importanţa comunicării începand cu toate metodele prin care comunicăm fără să spunem 

vreun cuvant şi cat de mult putem comunica fără a folosi cuvintele. Este nevoie de practică 

pentru a învăţa să comunici pozitiv şi eficient. Ca şi rolul de părinte, aceasta nu este o abilitate 

născută, dar poate fi învăţată. 

În general ,copiii nu ne spun cum se simt ei, ei se poartă cum simt ,ei plang sau au un 

comportament inadecvat. In orice zi un părinte sau un cadru didactic poate observa o 

multitudine de emoţii la un copil. Sarcina părinţilor şi a cadrelor didactice este să-i ajute pe 

copii să înveţe despre sentimentele lor şi să le arate relaţia dintre sentimentele şi 

comportamentul lor. 

Copiii doresc ca oamenii importanţi din viaţa lor să-i înţeleagă şi să ştie ce simt ei. 

Cand sentimentele unui copil sunt înţelese şi confirmate de către un părinte sau un cadru 

didactic se întamplă deseori un lucru minunat în comportamentul sau starea lui de sănătate se 

îmbunătăţeste. Cu sprijinul unui părinte sau al unui cadru didactic copilul va învăţa să caute 

propriile sale soluţii pentru probleme, să devină mai independent şi să-şi stăpanească emoţiile 

şi comportamentul . 

Relaţia dintre părinţi, cadre didactice şi copii cu dizabilităţi trebuie privită pozitiv, iar 

pentru acest lucru e nevoie de respectarea catorva reguli. Părinţii şi copiii trebuie să fie realişti 

în aşteptări. Trebuie luate în considerare varsta copilului precum şi alte circumstanţe. Trebuie 

recunoscute atat sentimentele copiilor, cat şi ale parinţilor sau ale cadrelor didactice. Copilul 

trebuie implicat în luarea deciziilor şi trebuie alese situaţiile la care poate să participe. Uneori 

este important pentru părinţi să insiste asupra propriului punct de vedere. Alteori este bine să 

fie lăsat copilul să decidă. Trebuie oferită copilului o alegere din două opţiuni, pe care cei 

mari le acceptă . Trebuie să fie atrasă atenţia asupra schimbărilor viitoare. Problemele trebuie 

discutate pană cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o hotărare. 

Trebuie susţinut că nu există un singur model de părinte şi nu trebuie insistat că ar exista 

o singură metodă de a fi părinte. "Unde-s mulţi, puterea creşte", spune învăţătura populară şi 

numai prin unirea forţelor părinţilor, cadrelor didactice şi a şcolii se poate face o mai bună  

integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale . 

 

 I.5. Principiile educaţiei integrate 

 

Un obiectiv important al şcolii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat pentru 

menţinerea în familie a copiilor cu cerinţe educative speciale . De aceea, se pune problema 

respectării principiului normalizării ce se referă la condiţiile de mediu şi viaţă, la eliminarea 

separării acestor copii şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. 

1. Principiul socializării reprezintă procesul de transmitere şi însuşire a unui set de 

modele culturale şi normative, de cunoştinţe şi atitudini prin care indivizii dobândesc 
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cunoaşterea comportamentelor socialmente dezirabile, îşi formează deprinderi şi dispoziţii 

care- i fac apţi să acţioneze ca membri ai societăţii şi grupului social. 

2. Principiul normalizării se referă la necesitatea asigurării condiţiilor unei vieţi 

normale pentru copiilor cu cerinţe educative speciale, în aşa fel încât acestea să trăiască 

conform standardelor după care trăiesc majoritatea membrilor comunităţii. 

L. Kebbson consideră că aplicarea în practică a normalizării trebuie realizată din 

punct de vedere structural, pe patru niveluri funcţionale: 

 Normalizarea fizică. 

 Normalizarea funcţională. 

 Normalizarea socială. 

 Normalizarea societală. 

3. Principiul drepturilor egale reglementează accesul efectiv al copiilor cu cerinţe 

educative speciale la educaţie şi alte servicii comunitare, precum şi eliminarea unor obstacole 

sociale care împiedică satisfacerea în condiţii de egalitate a unor necesităţi individuale pentru 

persoane cu handicap. 

4. Principiul dezinstituţionalizării se referă la reformarea sistemului special pentru 

persoanele cu cerinţe educative speciale în direcţia creşterii gradului de independenţă şi 

autonomie personală a asistaţilor pentru o inserţie optimă în cadrul vieţii comunitare. 

5. Principiul dezvoltării se referă la faptul că toate persoanele cu cerinţe educative 

speciale sunt capabile de creştere, învăţare şi dezvoltare, indiferent de severitatea 

handicapului, cu potenţialul de care dispun. 

6. Principiul egalităţii şanselor în domeniul educaţiei – educaţia copiilor cu cerinţe 

educative speciale să se facă pe cât e posibil în cadrul sistemului general de învăţământ, prin 

eliminarea oricăror practici discriminatorii. 

7. Principiul asigurării serviciilor de sprijin presupune oferirea serviciilor 

guvernamentale (de sănătate, învăţământ, asistenţă socială), serviciilor de sprijin – de 

consultanţă / consilier a persoanelor cu cerinţe educative speciale prin crearea resurselor: 

umane (personal specializat); resurselor materiale (variate instituţii de educaţie, de asistenţă şi 

ocrotire, centre de orientare, formare profesională, consiliere, cercetare etc.). 

8. Principiul intervenţiei timpurii indică eficienţa intervenţiei precoce de 

reabilitare, reeducare şi integrare pentru persoanele cu cerinţe educative speciale . 

9. Principiul cooperării şi parteneriatului : promovarea integrării prin cooperare şi 

parteneriat dintre partenerii implicaţi în actul educativ: elevi, profesori, părinţi , etc. 
 

CAPITOLUL II. INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE 

EDUCAŢIONALE SPECIALE ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 

 
 

Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în 

clasele obişnuite de copii sunt necesare: 

-Existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare . 

- Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica cerinţelor educative 

speciale. 

- Adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului şcolar . 

- Evaluarea progresului şcolar al copiilor cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile 

obişnuite - Implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea 

părinţilor în măsura solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi 

competente. 
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Integrarea trebuie să fie susţinută în primul rând de existenţa unui cadru legislativ 

flexibil şi realist, de interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din 

şcoala specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi 

societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă la nivelul clasei 

integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme. Legislaţia 

trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor cuhandicap şi să favorizeze, pe cât posibil, 

participarea la viaţa colectivă. 

Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare pentru că 

fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de 

învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un 

context cultural căruia îi aparţine. Avand în vedere aceste premise, ideea integrării copiilor cu 

dizabilităţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară şi firească a societăţii la obligaţia 

acesteia de a asigura normalizarea şi reformarea condiţiilor de educaţie pentru copiii cu 

cerinţe educative speciale. Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea şcolii, toţi copiii (inclusiv 

cei cu dizabilităţi/cerinţe speciale) trebuie să beneficireze de şansa de a participa activ la viaţa 

socială, atunci trebuie să le acordăm necondiţionat această şansă încă din şcoală. Prin urmare 

,integrarea socială este pregătită şi condiţionată de integrarea şcolară. Pe de altă parte, 

dificultăţile apărute în procesul integrării nu sunt generate atît de natura cerinţelor speciale ale 

elevilor integraţi, cat mai ales de modul nostru de a percepe acest proces,care este de fapt şi 

obiectivul fundamental al lucrării de faţă .Aşadar, în esenţă, este o chestiune de atitudine. 

Pentru a clarifica unele aspecte esenţiale cu privire la educaţia integrată/incluzivă, putem 

efectua următoarea sinteză: 

 

Tabel II.1. Itegrarea 

Ce este integrarea? Ce nu este integrarea? 

-a educa acei copii cu cerinţe speciale în şcoli 

obişnuite alături de ceilalţi copii normali; 

-a asigura servicii de specialitate(recuperare, 

terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială) în şcoala 

respectivă; 

-a acorda sprijin personalului didactic şi 

managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare; 

- a cuprinde copiii cu cerinţe educative 

speciale în programul şcolilor obişnuite fără 

pregătirea şi suportul necesar ; 

-a izola copiii cu cerinţe educative speciale în 

şcolile obişnuite sau a plasa clasele speciale 

în exetremitatea clădirii şcolii ori în spaţii 

separate de clădirea principală a şcolii; 

-a grupa copiii cu cerinţe educative speciale 

foarte diferite în acelaşi program; 

-a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe 

educative speciale la programul şi resursele 

şcolii obişnuite 

-a încuraja relaţiile de prietenie şi 

comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală 

-a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea 

şi acceptarea diferenţelor dintre ei 

-a ţine cont de problemele şi opiniile 

părinţilor 

-a asigura programe de sprijin individualizate 

pentru copiii cu cerinţe educative speciale . 

-a accepta schimbări radicale în organizarea şi 

dezvoltarea activităţilor instructiv educative 

din şcoală 

-a ignora cerinţele strict individuale ale 

copilului; 

-a expune copilul unor riscuri nejustificate; 

-a solicita sarcini nerealizabile în aplicarea 

programului de integrare a personalului 

didactic şi managerilor şcolii; 

-a ignora problemele şi opiniile părinţilor; 

-a plasa copiii cu cerinţe educative speciale 

în instituţii şcolare obişnuite alături de copii 

mai mici ca vîrstă; 

-a structura un orar separat pentru copiii cu 

cerinţe educative speciale aflaţi în şcoli 

obişnuite 

Din cele prezentate mai sus ne dăm seama că integrarea necesită desfăşurarea unui 
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sistem închegat de acţiuni, din domenii diverse: psihologie, pedagogie, sociologie, asistenţă 

socială, asistenţă medicală, organizatoric, juridic, politic, etc. Acţiunile respective trebuie 

desfăşurate începand de la nivelul individual pană la cel social, urmărindu-se, în final, 

transformarea societăţii într-un sistem capabil să asigure integrarea copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale în structurile din interiorul său. 

În scopul unei reuşite depline a copiilor cu cerinţe educative speciale într-o şcoală de 

masă, este nevoie de parcurgerea în timp a mai multor etape distincte prin care se urmăreşte 

asigurarea condiţiilor optime pentru o nouă formă de organizare a şcolii şi a curricumului 

aplicat în şcoala respectivă . Iată, cele mai importante etape a acestui amplu demers reformator 

al sistemului actual de învăţămant din ţara noastră: 

      Sensibilizarea-este prima etapă şi urmăreşte pregătirea mediului şcolar (începand de la 

conducerea şcolii, continuand cu colectivul de cadre didactice, elevii, personalul 

administrativ al şcolii, părinţii copiilor).În această etapă, prin acţiuni de informare pe toate 

căile, se încearcă identificarea şi valorificarea potenţialului uman existent în şcoală (în primul 

rand cadrele didactice) care să dorească şi să aibă competenţa necesară în lucrul cu clasele şi 

cu elevii incluşi într-un program de integrare. 

        Trainingul-este pasul următor, în care persoanele din şcoală implicate în activităţi 

didactice şi care manifestă deschidere faţă de ideea integrării sunt incluse într-un program de 

training unde învaţă principii, metode şi tehnici adecvate activităţilor instructiv-educative cu 

elevii deficienţi şi/sau dificili şi, în acelaşi timp, modalităţile prin care aceste metode şi tehnici 

pot fi adaptate în timpul orelor la clasă pentru fiecare categorie sau tipuri de elevi în parte, 

astfel încît fiecare dintre ei să primească cunoştinţele în forme accesibile capacităţilor şi 

cerinţelor prorii de învăţare. 

        Luarea deciziei-reprezintă o etapă decisivă care, prin implicaţiile sale, va determina 

schimbări majore la nivelul vieţii sociale în ansamblu.Această etapă are o conotaţie 

managerială puternică şi implică reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi revizuirea 

atitudinii tuturor angajaţilor şcolii faţă de actul educaţional în noile condiţii impuse de procesul 

integrării. 

       Tranziţia-este etapa cea mai dificilă, în care transformările manageriale din şcoală solicită 

din partea cadrelor didactice, în special, adoptarea noilor modalităţi de lucru în plan didactic 

şi renunţarea la unele stereotipuri care vin în contradicţie cu noul mod de abordare a educaţiei 

în condiţiile integrării.Cel mai 

dificil moment, pentru unii profesori, va fi atunci cînd vor fi nevoiţi să-ţi reorganizeze seturile 

de status-rol în concordanţă cu noile poziţii oferite de ralaţia profesor-elev privită din 

perspectiva integrării/incluziunii.Tranziţia spre noul mod de lucru necesită schimbări şi în 

organizarea şcolii privind structura claselor, dotările necesare în clasă şi în şcoală, alcătuirea 

unui curriculum flexibil şi accesibil fiecărui elev în parte, stabilirea unor modalităţi noi de 

relaţionare şi colaborare cu părinţii copiilor. 

        Evaluarea procesului -este o etapă fundamentală care asigură reuşita integrării.Ea trebuie 

să se facă periodic prin implicarea tutror părţilor: profesori, elevi, părinţi şi uneori, o serie de 

experţi (cadre didactice universitare, cercetători în domeniu). Evaluarea ajută în primul rand 

adaptarea permanentă la nevoile reale ale elevilor a tuturor proceselor care se desfăşoară în 

şcoală pe linia integrării/incluziunii şi, în acelaşi timp, permite menţinerea unei transparenţe 

şi a unei flexibilităţi absolut necesare în privinţa organizării şi conducerii şcolii. 

        Paralel, prin integrare, trebuie realizată şi o pregătire psihologică a subiectului, care să 

contribuie la crearea unor stări afectiv-emoţionale corespunzătoare, în care confortul psihic 

să fie menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei 

socializare, integrare, incluziune trebuie sa aiba în vedere implicaţiile practice şi teoretice ce 

privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru 
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integrarea şi incluziunea în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. 

 

             II.1. Forme ale integrării 

 

Termenul de integrare poate fi înţeles în diferite moduri, putând vorbi astfel de 

integrare la mai multe nivele: fizic, funcţional, social şi societal. 

Integrarea funcţională vizează participarea efectivă a copiilor cu cerinţe educative 

speciale la procesul educaţional. Chiar dacă cerinţele sunt relativ diferite, acest tip de 

integrare mizează pe efectuarea sarcinilor în comun şi obţinerea unui nivel relativ egal de 

participare. 

Integrarea socială însemnă includerea copiilor cu cerinţe educative speciale şi în 

acele activităţi ce au loc în afară orelor. Integrarea socială înseamnă acceptarea şi cuprinderea 

elevului cu deficienţe în relaţiile ce se stabilesc în pauze, în curtea şcolii, în timpul jocului 

între elevii unităţii şcolare. 

Integrarea societală se referă la sentimentul de aprtenenţă al copilul cu cerinţe 

educative speciale , care este acceptat în comunitate, fiind în măsură să-şi asume roluri 

sociale. 

Integrarea fizică se referă la prezenţa unor copii cu dizabilităţi în clase din 

învăţământul obişnuit. Acest prim nivel presupune reducerea distanţei fizice, fiind un nivel 

necesar într-adevăr, dar niciodată suficient .Integrarea fizică a copiilor cu cerinţe educative 

speciale în procesul educaţional poate lua mai multe forme, în funcţie de mai multe criterii.  

Astfel, în funcţie de durata prezenţei copilului cu cerinţe educative speciale în şcoala 

obişnuită, putem avea următoarele forme: 

- integrare ocazională: participarea în comun la serbări, excursii, spectacole, etc. 

- integrare parţială: prin executarea anumitor activităţi împreună cu ceilalţi copii,la anumite 

discipline cărora le pot face faţă; 

- integrare totală: copiii cu cerinţe educative speciale desfăşoară toate activităţile în grupe de 

copii normali, sprijiniţi de un psiholog sau un profesor de sprijin. 

În funcţie de spaţiul ocupat, putem avea tot trei cazuri, respectiv: separare totală, copii 

cu cerinţe educative speciale , desfăşurând activităţi în unităţi şcolare speciale, separate (cum 

este şi cazul Grădiniţei Speciale din Cluj-Napoca), semi-integrare: atunci când există, în 

grădiniţe normale, grupe speciale, şi integrarea totală, atunci când copii cu cerinţe educative 

speciale împart acelaşi spaţiu cu ceilalţi . 

         II.2. Criterii ale integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 
 

Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în grădiniţele obişnuite nu este 

benefică pentru toţi copiii cu cerinţe speciale, ea se prezintă ca alternativă, alături de alte 

posibilităţi, dar nicidecum ca formă care să înlocuiască integral sistemul de învăţământ 

special desfăşurat în unităţile şcolare de profil. 

Ca alternativă, integrarea devine real oportună şi benefică pentru copiii cu cerinţe 

speciale atunci când se pune în aplicare la o vârstă cât mai mică a acestora. Pe măsura înaintării 

în vârstă şi prin participarea continuă la regimul instituţional special se realizează o adecvare 

a integrării în limitele acestui mediu şi în mai mică măsură o integrare la 

comunitate.Desprinderea târzie din cadrul instituţional special, după asimilarea prealabilă a 

structurilor relaţionale din limitele acestuia şi integrarea ulterioară în formulele şcolare 

obişnuite nu mai poate avea aceleaşi şanse de reuşită. Din acest motiv realizarea integrării 

copiilor cu cerinţe speciale începand cu grădiniţa are darul de a asigura cele mai mari şanse 

de acces ulterior la viaţa comunităţii. 

În afară de criteriul vârstă, un element nu mai puţin important care trebuie avut în 

vedere îl reprezintă tipul şi nivelul deficienţei. Astfel, copiii cu un handicap motor uşor sau cu 
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o hipoacuzie se integrează mult mai bine în reţeaua învăţământului obişnuit decât cei cu 

handicap mintal de nivel mediu, de pildă. Asta nu înseamnă, câtuşi de puţin că o categorie sau 

alta de copii cu cerinţe speciale trebuie să fie consideraţi apriori neintegrabili într-o formă 

alternativă faţă de cea instituţională tradiţională. Important este ca ei să fie evaluaţi 

psihopedagogic şi medical în mod adecvat şi, pe baza concluziilor, să se stabilească forma de 

învăţământ în cadrul căreia, aceştia pot să se dezvolte cel mai bine. 

În sfârşit, un al treilea element fundamental care trebuie avut în vedere îl reprezintă 

modul practic de integrare: fie unul sau mai mulţi copii cu cerinţe speciale integraţi într-o grupă 

sau clasă obişnuită, fie o grupă sau clasă care să funcţioneze ca unitate structurală în cadrul 

unei instituţii de învăţământ obişnuite. 

 

 

II.3. Rolul cadrului didactic în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale în şcoala de masă 
 

Grădiniţa şi şcoala au un rol masiv atât în iniţierea integrării copiilor în educaţia de 

masă, cât şi în educarea celorlalţi copii în spiritul acceptării şi al manifestării atitudini corecte 

faţă de copii defavorizaţi. 

Invatatorul (profesorul) din şcoala integrativă va avea o serie de obiective de 

perfecţionare şi autoperfecţionare profesională, cum ar fi : 

Să fie capabil să remarce punctele forte şi interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru 

motivarea interioară în procesul de educatie. 

Să ştie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce 

impune evaluare diferenţiată. 

Să formuleze aşteptări adecvate pentru oricare elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. Această 

abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

Să ştie să utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la 

catedră. 

Să ştie să ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev să aibă un succes . 

Competenţele utile învăţătorului din şcoala integrativă sunt: 

Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă. 

Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient. 

Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil 

Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare 

profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

Invăţătorul are la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi 

nevoilor fiecărui copil: 

- cerinţe comune pentru toţi elevii; 

- cerinţe diferenţiate: 

- sarcini identice, timp diferit; 

- sarcini diferite, acelaşi timp; 

- sarcini diferite, timp diferit; 

- sarcini diferite, după posibilităţile copilului; 

- fişe identice cu sarcini progresive, 

- activităţi individuale cu teme diferite. 

Atitudinea pozitivă a învăţătoarei, a colegilor şi mai ales a familiei faţă de aceşti copii, 

reprezintă pilonii reuşitei lor şcolare. Invăţătoarea va ţine seama de o serie de reguli care să 

contribuie într-o oarecare măsură la instrucţia şi educaţia acestor copii: 

-va folosi un limbaj cât mai adecvat, verificând permanent dacă a fost înţeles, 
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-va folosi material intuitiv adecvat, 

-va încerca legarea lecţiei de experienţa de viaţă a copilului, 

-se va insista şi repeta aceeaşi temă până în momentul în care elevul o va reţine, apoi va trece 

la altă temă (prin exerciţii diversificate pentru a nu interveni monotonia), 

-se va lucra pe unităţi mici de învăţare, 

-se va porni întotdeauna de la ce ştiu copiii, 

-se vor da doar noţiuni de bază, cât mai simple, dar necesare, 

-sarcinile de lucru vor fi uşoare, clare, plăcute, 

-se vor urmări copiii permanent şi vor fi îndrumaţi anticipativ, prin organizarea 

,,perspectivelor”, 

-după fiecare sarcină efectuată corect (sau parţial corect) vor fi lăudaţi, apreciaţi, 

-rolul colegilor este deosebit de important în sprijinirea lor 

-să nu fie izolaţi de restul clasei, (aşezarea lor în apropierea unui coleg mai bun la 

învăţătură, acordarea unor responsabilităţi uşoare, dar permanente în cadrul colectivului). 

 

 II.4.Strategii didactice incluzive-resurse de bază ale 

învăţătorului   Strategii de integrare: 

- strategii individuale ; 

- strategii colective ; 

- strategii totale ; 

 

Strategii individuale. Aceasta categorie priveşte mai mult posibilităţile pe care 

individul, luat ca entitate, le utilizează ca să se integreze. Orice sistem educaţional trebuie să 

aibă în vedere să înzestreze individul cu o gamă de strategii individuale pe care acesta să le 

poată folosi în împrejurările diferite ale vieţii sale. Toate abilităţile, începand cu abilităţile 

intelectuale şi terminand cu abilităţile sociale comportamentale, fac parte din strategiile 

individuale. Dar nu trebuie neglijat faptul că strategiile individuale sunt rezultatul unor 

strategii colective de integrare la care individul este supus în permanenţă. Ceea ce este 

important, este că aceste strategii individuale nu constituie mecanismele de eludare, ci forma 

de fluenţă şi creativitate cu care individul este înarmat. 

Strategii colective. Această strategie începe de la microgrupul familial, microgrupul de 

stradă, 

strategiile socioprofesionale, deci şcolare şi culturale. 

 

Strategii totale. Societatea ca atare cunoaşte şi ea o gamă variată de strategii prin care 

facilitează integrarea individului în societate şi a valorilor în conştiinţa individului. Gandirea 

social-culturală, modelul personalităţii, sistemul de circulaţie a valorilor, instituţiile sociale 

sunt tot atatea strategii care deservesc procesul de integrare . 

Caracteristicile strategiilor incluzive, ca strategii ce se adresează tuturor copiilor şi 

caută căile să atingă şi să rezolve problemele de învăţare ale tuturor, sunt următoarele: 

flexibilitatea, efectivitatea, eficienţa, diversitatea, dinamica, interactiunile şi cooperarea, 

creativitatea, globalitatea, interdisciplinaritatea. 

Interdisciplinaritatea strategiilor şcolii incluzive vine din faptul că ele sunt 

interactive, participative, euristice, experienţiale, de descoperire şi de problematizare, 

aplicându-se la toate disciplinele şcolare. 
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 II.5. Probleme cu care se confruntă cadrul didactic în procesul de 

implementare a  unei educaţii incluzive 

 

a). Formarea la copiii normali a unei atitudini de acceptare. În primul rând, rolul 

cadrului didactic se referă la relaţia ei cu copii cu dizabilităţi şi cu cei normali. Pe de o parte, 

cadrul didactic trebuie să pregătescă copiii din grupă/clasă, pentru ca aceştia să primească în 

rândurile lor copii cu cerinţe eduţionale speciale . Este bine ştiută duritatea cu care copiii 

judecă, şi mai ales dezamăgirea lor dacă, la anumite activităţi, sunt “încetiniţi” de colegii de 

grup. De aceea este foarte importantă sensibilizarea lor şi prezentarea situaţiei într-o manieră 

corectă şi pozitivă. Sensibilizarea se poate face prin jocuri care permit simularea unor 

deficienţe (pentru a determina copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor cu dizabilităţi), sau 

prin diferite povestiri, texte literare, discuţii prin care să înţeleagă copii şi din punct de vedere 

al sentimentelor acestora. 

 

b) Atitudinea învăţătorului în relaţia cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Învăţătorul trebuie să cunoască copiii cu cerinţe educaţionale speciale în vederea 

înţelegerii acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile în funcţie de cerinţele speciale ale 

lor. Este foarte importantă planificare activităţilor. Şi este nevoie de foarte mult tact 

pedagogic pentru a putea cumula activităţi prin care copiii obişnuiţi să atingă nivelul de 

cunoştinţe impus pentru vârsta lor şi prin care copiii cu cerinţe educaţionale speciale să fie 

integraţi şi învăţaţi să coopereze şi să se integreze. 

Atitudinea învăţătorului este extrem de importantă, deoarece ea este imitată de toţi 

ceilalţi copii. Învăţătoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate 

care pot semnifica de fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime 

aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din clasa. 

Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator şi să promoveze contactul direct între copiii din 

clasa şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative 

speciale. De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe 

aceştia, sădindu-le încrederea în forţele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, 

evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie 

implicate şi familiile copiilor. 

Cadrul didactic trebuie să ofere posibilitatea trăirii succesului şi a dobândirii aprecierii din 

partea colegilor de clasa. O metodă de motivare este şi implicarea în activităţi ce presupun 

asumarea unor mici responsabilităţi. Achitarea corespunzătoare de aceste obligatii conduce 

cu timpul la obişnuinţa de a duce lucrurile la bun sfârsit. De asemenea, creează premisele 

unei relaţii de încredere, afecţiune şi comunicare care consolidează şi dezvoltă conduitele 

dezirabile. 

c) Menţinerea unui climat optim în clasă 

Primirea în clasă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie 

să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii . 

Conduita şi atitudinea dascălului trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 

şcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic 

al valorii egale. 

Fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să beneficieze de un program 

adecvat şi adaptat de recuperare, care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care 

îl are. Când deficienţa copilului este gravă sau când acelaşi copil prezintă deficienţe asociate, 

dificultăţile integrării sporesc, dar marea majoritate a copiilor cu cerinţe educative speciale 

prezintă forme uşoare sau lejere, ceea ce le permite o adaptare, relativ bună la comunitatea 

copiilor normali. 

Integrarea urmăreşte, pe de o parte, valorificarea la maximum a disponibilităţilor 
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subiectului deficient, dar, pe de altă parte, antrenarea în mod compensatoriu a palierelor 

psiho- fizice care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să 

permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. 

Legătura cu familia 

Un alt aspect deosebit de important în integrarea copiilor cu cerinţe educative 

speciale este colaborarea învăţătoarei cu părinţii tuturor copiilor din clasă . Copiii sunt mult 

mai maleabili în ceea ce priveşte acceptarea diferenţelor decât părinţii, care de multe ori au 

idei preconcepute în legătură cu acestea. De aceea este necesară o discuţie preliminară cu 

părinţii, prin care aceştia să fie informaţi despre problemele cu care se confruntă copiii cu 

cerinţe educative speciale şi despre avantajele integrării acestora în clase normale. 

Învăţătoarea trebuie să dezvolte o bună colaborare şi cu părinţii copiilor cu dizabilităţi. Părinţii 

sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor, cum 

spuneam mai sus . Relaţia de parteneriat între părinţi şi şcoală presupune informarea părinţilor 

cu privire la orarul clasei, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu 

aceştia şi participarea lor la expoziţii, drumeţii, excursii, serbări, vizite, etc. Această relaţie a 

scolii cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând 

informaţional specificul dizabilităţii şcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare 

a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi 

(fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea/izolarea copiilor). La 

orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare al 

părinţilor cu scoala este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. 

De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de 

modelare. Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu 

afecţiuni de natură psihică, emoţională, ori de altă natură în şcoală . 

Formele de colaborare cu părinţii sunt: 

• Activităţile de oferire a informaţiilor – în cadrul acestora familiile primesc informaţiile 

din partea persoanelor autorizate. Exemple de acest fel de activităţi sunt avizierele, scrisori şi 

bilete, carneţele de corespondenţă, telefoane, publicaţii, programe de întâlnire cu parinţii, 

şedinţe. 

• Sprijinul colaborativ pentru curriculum. Părinţii pot juca rolul de profesori acasă şi pot  

supraveghea studiul suplimentar al copilului în scopul sprijinirii. 

• Pregătirea părinţilor – cere atât părinţilor cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru 

pregătirea şi programele aducaţionale ce vor fi aplicate. Situaţiile de non-colaborare dintre 

familie şi şcoala sunt frecvente, fiind cauzate de motive diverse, de percepţii diferite ale 

părinţilor şi cadrelor didactice cu referire la valoarea şcolii, a copiilor, etc. 

Grupurile de sprijin constituite de părinţi (ai copiilor cu cerinţe educative speciale). Părinţii 

acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu cerinţe educative speciale, 

mai ales dacă este vorba de probleme de acelaşi fel sau asemănătoare. Aceste grupuri le oferă 

acestora şansa de a-şi comunica informaţii, de a da şi de a primi un suport emoţional, de a lucra 

cu o echipa cu interese comune în favoarea copiilor. Modalităţile de organizare şi activităţile 

propuse pot fi foarte diverse în funcţie de problematica şi potenţialul copiilor, al şcolii, al 

contextului comunitar. Important şi esenţial în buna funcţionare a grupului este cultivarea 

sentimentului de comunitate. Implicarea părinţilor ca factor de decizie este esenţială. 

 

Formarea unei echipe de sprijin care să-i includă şi pe părinţi. Funcţionarea unor 

asemenea echipe este optimizată dacă ele cuprind şi părintele copilului cât şi cadru didactic 

care predă la clasa respectivă. Uneori chiar şi membri ai personalului nedidactic ai şcolii pot 

aduce date utile la reuniunile acestei echipe. Instituirea unei colaborări autentice între cadrele 

didactice, elevi, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie, 
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prudenţă, adesea mult bun simţ şi bună credinţă. Este important de menţionat că în acest proces 

nu numai copiii sunt cei care învaţă. 

Copiii cu cerinte educative speciale reprezinta de cativa ani buni o realitate a scolii de 

masa. Termenul “special” este utilizat pentru a desemna ceea ce se constituie in ceva 

indepartat de obisnuit de norma statistica si care este destinata unor finaliatti particulare. Nu 

este desemnat un defect sau stigmat care marginalizeaza social. 
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