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The changes that occurred in various spheres of human activity and developments in the further development of 

society have determined a new approach to education, that it is essential for personality development and social 
integration of the individual. In this complex process must be included all children, including those who for various 
reasons are unable to cope with school, their individual approach to all levels of education. Inclusive education is a 
priority and focus of education policy in the field. 

 
 
În condiţiile actuale ale globarizării sau internaţionalizării, în care toate societăţile şi naţiunile sunt antre-

nate în modificări de esenţă care supun la examene severe întreaga lume, şcolii îi revine un rol important în 
pregătirea omului pentru a se putea integra într-un asemenea ritm de dezvoltare. Suntem martorii unor eveni-
mente care asaltează individul, punându-i la încercare rezistenţa, capacitatea de adaptare sau chiar supravie-
ţuirea. Suntem mereu avertizaţi prin constatările oamenilor de ştiinţă apărute în mass-media de pericolele 
cărora trebuie să le facem faţă, de exigenţele cărora trebuie să le răspundem atât noi, cât şi viitoarele generaţii. 
În aceste condiţii, societatea are de rezolvat nu doar o complexitate de probleme economice agravate şi de 
actuala criză, dar trebuie să dea un răspuns şi la numeroasele întrebări de natură socială sau educaţională [1]. 

În acelaşi timp, nu putem trece cu vederea şi aspectele pozitive ale societăţii contemporane, cum ar fi 
bogăţia spirituală a lumii contemporane care derivă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor, 
pentru că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potenţează, 
împreună cu celelalte experienţe, lumea de azi. 

Întrebărilor complexe ale lumii moderne trebuie să li se găsească răspunsuri dinamice care vin de la toţi 
membrii societăţii, iar această cerinţă nu poate fi satisfăcută decât dacă acceptăm toţi indivizii ca potenţiali 
participanţi la căutarea soluţiilor. 

În acest context apare şi este valorificată educaţia incluzivă, care a apărut ca o provocare spre schimbarea 
atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de excludere şi segregare. 

Problematica educaţiei incluzive a devenit în ultimul deceniu un domeniu prioritar pentru specialiştii din 
domeniul învăţământului care caută soluţii viabile pentru promovarea unor politici educaţionale bazate pe valori-
ficarea principiilor educaţiei pentru toţi şi pentru normalizarea vieţii persoanelor cu cerinţe educative speciale [2]. 

Comisia Internaţională pentru Educaţie pentru secolul XXI menţionează că educaţia incluzivă este privită 
în contextul internaţional ca „…unul dintre principalele mijloace disponibile care ajută la o dezvoltare mai 
profundă şi mai armonioasă a oamenilor şi care reduce sărăcia, excluziunea, ignorând oprimarea, războiul” [3]. 

Analiza literaturii de specialitate permite evidenţierea a două perspective de abordare a educaţiei incluzive. 
În sens larg, educaţia incluzivă este un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, 
orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/marginalizate de a bene-
ficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie, în condiţiile diversităţii umane. Educaţia 
incluzivă prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii 
copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi 
medii de învăţare comună [4]. 

Educaţia incluzivă este o abordare, potrivit căreia toţi copiii trebuie să aibă şanse egale de a frecventa 
aceeaşi şcoală şi de a învăţa împreună, indiferent de apartenenţa lor culturală, socială, etnică, rasială, religi-
oasă şi economică sau de abilităţile şi capacităţile lor intelectuale sau fizice [5]. 

În sens restrâns, incluziunea se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe 
care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care 
are nevoie trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi al celorlalte servicii puse 
la dispoziţia tuturor membrilor societăţii [6]. 

Învăţământul incluziv presupune că tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme trebuie să 
înveţe împreună în instituţiile de învăţământ, având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri 
de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai bună pregătire pentru o viată integrată. 
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Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi 
copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discrimina-
re, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, 
însă noi, în majoritate, n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiarita-
tea şi toleranţa reduc frica şi respingerea, favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. 

Un argument în plus în favoarea promovării educaţiei incluzive şi a integrării elevilor cu cerinţe speciale 
în şcolile obişnuite este oferit de rezultatele experienţelor practice, care susţin că absolvenţii şcolilor speciale 
prezintă mai multă lipsă de încredere în forţele proprii, diminuarea nivelului motivaţional, dezorientare, 
absenţa intereselor şi expectanţelor pozitive în activităţile cotidiene, ei fiind obişnuiţi de a fi ajutaţi în perma-
nenţă, aflându-se în imposibilitatea de a identifica alternative, de a opta şi de a lua decizii. Toate acestea 
conduc la ideea unei pseudoalienări în plan social-acţional şi relaţional, pe fondul unei resemnări sau al unei 
răzvrătiri concepute ca o constantă a conduitei şi a personalităţii acestora [7].  

Beneficiarii educaţiei incluzive sunt toţi copiii, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşe-
dinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, de apartenenţa politică sau religioasă, starea de sănătate, 
de caracteristicile de învăţare, de antecedente penale, inclusiv:  

a) copiii orfani, abandonaţi, lipsiţi de îngrijire părintească;  
b) copiii din familiile defavorizate;  
c) copiii institutionalizaţi;  
d) copiii, tinerii şi adulţii cu dizabilităţi;  
e) copiii străzii;  
f) copiii şi tinerii în conflict cu legea;  
g) copiii şi tinerii traficaţi;  
h) copiii şi tinerii supuşi violenţei;  
i) copiii şi tinerii care consumă droguri, alcool, alte substanţe toxice;  
j) copiii afectaţi de HIV/SIDA,  
k) copiii cu maladii somatice cronice;  
l) copiii şi tinerii cu tulburări psihice, devieri de comportament sau emoţionale, alte stări patologice;  
m) copiii cu dificultăţi de învăţare şi comunicare;  
n) copiii şi tinerii supradotaţi;  
o) copiii şi tinerii, victime ale exploatării prin muncă;  
p) copiii minorităţilor naţionale, grupurilor religioase sau lingvistice;  
q) copiii refugiaţilor sau copiii persoanelor intern deplasate.  
Beneficiari ai educaţiei incluzive pot fi şi alte categorii de copii, tineri şi adulţi care, din diferite motive, 

sunt marginalizaţi sau excluşi din procesul accederii şi realizării unui program de educaţie [8]. 
În apărarea incluziunii există şi un şir de argumente: 

 argumentul drepturilor civile – instituţiile speciale privează subiecţii de drepturile lor civile (egalitate, 
participare etc.); 

 argumentul calităţii vieţii, şi anume: că persoanele cu cerinţe educative speciale sunt private de con-
diţiile normale de viaţă ale unor oameni obişnuiţi; 

 argumentul psihosocial, care relevă absenţa într-o instituţie segregată a stimulării necesare satisfacerii 
nevoilor elementare ale omului (apartenenţa la grupul social, conştiinţa identităţii de sine etc.), care nu 
pot fi atinse în mediul obişnuit de viaţă sau educaţie; 

 argumentul controlului social, şi anume: faptul că instituţiile au fost considerate principalul instrument 
de control al surplusului de populaţie; 

 argumentul eficienţei, în sensul că instituţiile separate nu oferă o educaţie eficientă în comparaţie cu 
cele obişnuite; 

 argumentul pedagogic – curriculumul, mijloacele şi metodologiile ce se aplică în învăţământul special 
nu sunt altceva decât o prelucrare simplificată a celor din învăţământul obişnuit [9]. 

Astfel, indiferent de categoria din care fac parte beneficiarii educaţiei, educaţia incluzivă se poate realiza 
după următoarele modele: 

• Plasarea în clase obişnuite, corelată cu modalităţi particulare de pregătire, completare sau de înlocuire a 
participării elevului cu CES la anumite acţiuni/şedinţe, prin activităţi de sprijin asigurate de cadrele didactice 
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ale clasei, datorită unui raport dintre profesor şi elev modificat corespunzător. De exemplu, activităţi de pre-
gătire pentru ceea ce se face în clasă, anumite lecţii particulare, şedinţe organizate la finele unor lecţii, activităţi/ 
lecţii de consolidare a cunoştinţelor. Coordonarea activităţilor revine unui memru al achipei. 

• Plasarea în clasa obişnuită, cu susţinerea elevului pentru anumite materii din planul de studii; prestarea 
de servicii de intervenţie specifică, după necesităţi; există un cadru didactic cu o responsabilitate anume 
pentru elevii care au cerinţe speciale, la anumite materii de studiu. 

• Înscrierea într-o clasă obişnuită, cu frecvenţă parţială, alternativ cu frecventarea unei unităţi speciale 
(grupă sau clasă), unde copilul beneficiază de educaţie specială (inclusiv de intervenţiile specifice necesare). 

• Înscrierea într-o unitate specială, frecventată parţial, alternativ cu activităţile dintr-o clasă obişnuită. 
• Frecventarea exclusivă a unei clase sau unităţi speciale. 
• Înscrierea într-o şcoală specială, frecventată alternativ cu o clasă obişnuită. 
• Înscrierea într-o şcoală specială, cu frecventarea alternativă a unei clase sau unităţi speciale dintr-o 

şcoală obişnuită [10]. 
Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului cu 

CES în şcoala obişnuită. Astfel, putem întâlni: 
 forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită, cu excepţia eventualelor 
programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop; 

 forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul lor în şcoala obişnuită sau la 
anumite discipline şcolare unde pot face faţă; 

 integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, spectacole etc. 
Un deosebit interes prezintă modelul temporar al lui J.Hunderi, elaborat în 1982, care include trei faze: 

pregătirea copilului cu CES pentru a fi integrat, pregătirea cadrelor didactice din şcoala obişnuită (selectarea 
tehnicilor, metodelor specifice de învăţământ, proiectarea didactică etc.), aplicarea treptată a principiului 
educaţiei integrate. 

Modelele menţionate nu sunt perfecte, deci nu răspund în totalitate problemelor şi nevoilor copiilor cu 
CES pentru a fi integraţi în învăţământul general. Dezvoltarea şi aplicarea lor ţine de contextul geografic, 
demografic, sociocultural, economic, politic, managerial etc. al sistemului de învăţământ.  

Conform studiilor experienţelor unor state străine şi analizei unor cazuri particulare, putem evidenţia 
următoarele condiţii care joacă un rol fundamental pentru practicile incluzive în sala de clasă: 

• Integrarea depinde de atitudinea profesorilor faţă de elevii cu necesităţi educative speciale, de capaci-
tatea lor de a stabili şi a amplifica relaţii sociale, de punctul lor de vedere asupra diferenţelor în sala de clasă 
şi de predispoziţia de a satisface eficient aceste diferenţe. 

• Profesorul trebuie să posede un repertoriu de deprinderi, cunoştinţe, abordări pedagogice, metode, mij-
loace didactice adecvate şi timp, dacă vrea să menţină eficient această diversitate în sala de clasă. 

• Profesorul are nevoie de sprijin în interiorul şi în afara şcolii. Conducerea, la nivel de minister, comu-
nităţi şi guvern, este crucială. Cooperarea regională între organizaţii şi părinţi este o condiţie iniţială pentru o 
incluziune eficientă. 

• Guvernul trebuie să aibă o viziune clară asupra incluziunii şi să ofere condiţii adecvate care ar permite 
utilizarea flexibilă a resurselor.  

Concluziile cu privire la practicile aplicate în sala de clasă permit identificarea a cinci factori ai eficienţei 
educaţiei incluzive: 

 Învăţarea prin cooperare. Profesorii necesită ajutor, sprijin şi trebuie să fie capabili să coopereze cu 
diferiţi colegi şi profesionişti care activează în acest mediu educaţional. În cazul elevilor, meditaţiile în perechi 
sau învăţarea prin cooperare este eficientă pentru domeniul cognitiv şi afectiv/ socioemoţional al învăţării şi 
dezvoltarea elevului. Elevii care se ajută între ei, în special în cadrul unor grupuri flexibile şi bine structurate, 
beneficiază de o învăţare reciprocă. 

 Rezolvarea prin conlucrare a problemelor, în special vizează profesorii care necesită ajutor pentru 
incluziunea elevilor cu probleme sociale / de comportament, fiind un instrument eficient pentru a diminua 
cantitatea şi intesitatea disconfortului din timpul orelor în abordarea comportamentului neadecvat manifestat 
sistematic. S-a demonstrat ca este foarte eficientă stabilirea regulilor de comportament, într-o manieră clară 
şi cu o serie de limite stabilite de comun acord cu elevii. 
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 Grupurile eterogene. Grupurile eterogene şi o abordare mai personalizată în educaţie sunt necesare şi 
eficiente când se vorbeşte depre diversitatea elevilor în sala de clasă. Pentru a îmbunătăţi educaţia incluzivă, 
se impun ca necesare: realizarea obiectivelor stabilite, demersuri alternative de învăţare, predare personalizată/ 
flexibilă şi o mare varietate de forme de grupare eterogenă. 

 Predare eficientă. În cele din urmă, metodele menţionate mai sus trebuie să fie unite într-o abordare 
generală şi eficientă de predare, în care educaţia se va reflecta în evaluare, aşteptări, instruire directă şi retro-
acţiune. 

Toţi elevii şi cei care au necesităţi educative speciale îşi vor îmbunătăţi rezultatele prin control, progra-
mare şi evaluare sistematică a procesului. Curriculumul poate fi adaptat nevoilor individuale şi poate fi intro-
dus un sprijin adiţional, pornind de la Adaptarile Curriculare Individuale. Aceste ACI, la rândul lor, trebuie 
adaptate la curriculumul normal [11]. 

Organizarea eficientă a oricărui proces educaţional nu poate fi realizată în afara respectării unor principii, 
care vor servi drept fundament normativ şi axiologic. De aceea, organizarea procesului instructiv-educativ, 
care va avea la bază educaţia incluzivă, va fi eficientă şi va contribui la dezvoltarea armonioasă a personali-
tăţii elevilor, dacă vor fi respectate o serie de principii. Aceste principii vor fi descrise în cele ce urmează.  

1. Principiul socializării reprezintă procesul de transmitere şi însuşire a unui set de modele culturale şi 
normative, de cunoştinţe şi aptitudini, prin care indivizii dobândesc cunoaşterea comportamentelor social-
mente dezirabile, îşi formează deprinderi şi dispoziţii care-i fac apţi să acţioneze ca membri ai societăţii şi ai 
grupului social. 

2. Principiul normalizării se referă la necesitatea asigurării condiţiilor unei vieţi normale pentru persoa-
nele cu CES, în aşa fel încât acestea să trăiască conform standardelor după care trăieşte majoritatea membri-
lor comunităţii. L.Kebbson consideră că aplicarea în practică a normalizării trebuie realizată, din punct de 
vedere structural, pe patru niveluri funcţionale: 

1) normalizarea fizică; 
2) normalizarea funcţională; 
3) normalizarea socială; 
4) normalizarea societală. 

3. Principiul dezinstitutionalizării se referă la reformarea sistemului special pentru persoanele cu CES 
în direcţia creşterii gradului de independenţă şi autonomie personală a asistaţilor pentru o inserţie optimă în 
cadrul vieţii comunitare. Reforma instituţională este considerată un proces etapizat, care ar trebui desfăşurat 
simultan, incluzând prevenirea instituţionalizării, restructurarea instituţională, dezvoltarea de servicii alterna-
tive şi a unui sistem de protecţie socială şi, în final, dezinstituţionalizarea. 

4. Principiul dezvoltării se referă la faptul că toate persoanele cu CES sunt capabile de creştere, învăţare 
şi dezvoltare, indiferent de severitatea handicapului, cu potenţialul de care dispun, oferă posibilitatea de a 
învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale 
de personalitate. 

5. Principiul drepturilor egale, asigurarea egalităţii sociale, constituie unul dintre principiile fundamen-
tale ale societăţilor democratice. Este un principiu constitutiv al democraţiilor, fiind înscris în Constituţiile 
statelor, precum şi în diferite reglementări naţionale şi internaţionale. 

6. Principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei este corelat cu principiul drepturilor egale. Ega-
lizarea şanselor este procesul prin care toţi cetăţenii şi, în particular, persoanele cu handicap pot avea acces la 
diversele sisteme ale societăţii: cadrul material, serviciile, informaţiile etc. O persoană devine practic handi-
capată atunci când i se refuză şansele care permit accesul la educaţie, viaţa de familie, angajarea în muncă, 
condiţii de locuit, participare la diferite organizaţii, asociaţii. Egalitatea şanselor vizează: egalitatea şanselor 
de acces, egalitatea şanselor de instruire şi educaţie, egalitatea şanselor de integrare, reuşita socială. 

7. Principiul asigurării serviciilor de sprijin presupune oferirea serviciilor guvernamentale (de sănătate, 
învăţământ, asistenţă socială), a serviciilor de sprijin – de consultanţă / consiliere a persoanelor cu CES prin 
crearea resurselor: umane (personal specializat); materiale (variate instituţii de educaţie, de asistenţă şi ocro-
tire, centre de orientare, formare profesională, consiliere, cercetare etc.). Există trei mari categorii de servicii 
de sprijin: serviciile de sprijin organizate la nivelul şcolii, serviciile de sprijin din afara şcolii şi serviciile 
holistice. 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 

Pedagogie                                                                  ISSN 1857-2103 
 

 69

8. Principiul intervenţiei timpurii indică eficienţa instituţiei de reabilitare/reeducare şi de integrare la 
vârstele mici, deoarece diferenţele dintre copiii obişnuiţi şi cei deficienţi sunt mai greu observabile, iar şansele 
de integrare ulterioară în viaţa şcolară sunt mai mari pentru copiii care au acces la învăţământul preşcolar 
alături de copiii obişnuiţi [12]. 

9. Principiul cooperării şi parteneriatului. Acest principiu are în vedere experienţa practică, unde s-a 
observat că integrarea şi normalizarea se pot realiza dacă există o colaborare permanentă între membrii im-
plicaţi: elevii, cadrele didactice, părinţii, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, şcolile [13]. 

În acelaşi timp, în Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în RM pentru anii 2011-2020 sunt enu-
merate ultimele cinci principii menţionate anterior (principiul drepturilor egale în domeniul educaţiei, princi-
piul egalizării şanselor, principiul asigurării serviciilor de sprijin, principiul intervenţiei timpurii, principiul 
cooperării şi parteneriatului social), dar se mai evidenţiază faptul că educaţia incluzivă se dezvoltă în baza 
următoarelor principii:  

a) principiul interesului superior al copilului;  
b) principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;  
c) principiul individualizării procesului de educaţie şi dezvoltării la maximum a potenţialului fiecărui 

copil;  
d) principiul flexibilităţii în activitatea didactică;  
e) principiul designului universal care permite crearea unui mediu accesibil tuturor;  
f) principiul managementului educaţional participativ;  
g) principiul dreptului părintelui de a alege [14]. 
Respectarea acestor principii impune, la rândul său, schimbări la nivel de practici educative şi atitudini. 

Printre cele mai importante putem menţiona următoarele: 
Valorificarea diversităţii ca un element care îmbogăţeşte dezvoltarea personală şi socială. Condiţia 

cea mai importantă pentru dezvoltarea unei educaţii incluzive este ca societatea, în general, şi comunitatea 
educativă, în special, să aibă o atitudine de acceptare, respect şi valorificare a diferenţelor. Este fundamentală 
dezvoltarea unei activităţi de informare şi sensibilizare, în care mediile de comunicare socială pot juca un rol 
fundamental. 

Un curriculum amplu şi flexibil este o condiţie fundamentală pentru a răspunde diversităţii şi care per-
mite luarea deciziilor adaptate diferitelor realităţi sociale, culturale şi individuale. Acest curriculum trebuie 
racordat la capacităţile şi conţinuturile ce pot fi asimilate de copiii cu CES. Au fost realizate importante 
avansări în proiectarea curriculumului, care pot fi foarte avantajoase din punctul de vedere al diversităţii, dar 
totuşi nu s-a obţinut încă ca acestea să modifice practicile educative. 

Abordările metodologice nu pot fi concepute în afara centrării pe elevi şi trebuie să faciliteze diversificarea 
şi flexibilitatea predării, într-o manieră în care ar fi posibilă personalizarea experienţelor de învăţare comune. 
Elementul central prevede organizarea situaţiilor de învăţare care ar permite participarea tuturor elevilor, fără 
a pierde din vedere necesităţile şi competenţele specifice fiecăruia în parte. Cea mai mare provocare este de a 
rupe cu cultura omogenizatoare a şcolilor şi cu predarea frontală, considerându-se că toţi elevii sunt egali şi 
învaţă în acelaşi fel. 

Criterii şi proceduri flexibile de evaluare şi promovare. Din perspectiva educaţiei incluzive, scopul 
evaluării este de a identifica tipul de ajutor şi resursele necesare pentru a facilita procesul de predare-învăţare, 
precum şi cel de dezvoltare personală şi socială. Un aspect care favorizează sprijinirea diversităţii este faptul 
ca multe state au depăşit modelul curricular prin care elevii sunt absolviţi de studierea tuturor cursurilor, 
fiind stabilită promovarea automată. A răspunde diversităţii implică utilizarea unei varietăţi de proceduri de 
evaluare, care sunt adaptate diferitelor stiluri, capacităţi şi posibilităţi de expresie a elevilor. 

Proiecte educaţionale ale întregii şcoli care ar promova diversitatea şi necesitatea de schimbare. 
Procesele de descentralizare curriculară şi gestiune educativă care au fost întreprinse de multe state facili-
tează elaborarea de către şcoli a proiectelor educaţionale racordate la necesităţile elevilor lor şi la realitatea 
existentă. În acele şcoli, în care există o colaborare între profesori, între profesori şi elevi şi între elevi, e 
mai posibil a sprijini diversitatea. Existenţa unui climat efectiv şi emoţional pozitiv în cadrul şcolii şi în 
sala de clasă de asemenea este o condiţie fundamentală pentru ca elevii să înveţe şi să participe plenar la 
dezvoltarea personală. 
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Implicarea părinţilor şi a comunităţii. Este importantă prezenţa unei relaţii de colaborare între toţi cei 
implicaţi în proces: între directori/manageri, directori şi profesori, între profesori, între profesori şi părinţi şi 
între elevi nemijlocit. Părinţii trebuie să participe la activităţile şcolii, să sprijine învăţarea realizată acasă şi 
să exercite controlul progreselor propriilor copii.  

Formarea/pregătirea profesorilor şi a altor specialişti. Toate schimbările semnalate nu pot fi imple-
mentate dacă profesorii şi alţi specialişti nu au competenţele necesare pentru a dezvolta o practică educaţio-
nală deosebită. Este foarte important a renova/perfecţiona programele de formare iniţială a profesorilor, pre-
cum şi a altor specialişti, pentru a putea răspunde cerinţelor educaţiei incluzive. Este important ca profesorii 
să aibă condiţii de muncă adecvate, o maximă valorificare a muncii pe care o realizează şi o serie de stimu-
lente care favorizează dezvoltarea lor profesională. Unul dintre obiectivele majore ale agenţiilor internaţio-
nale este de a contribui şi sprijini statele în acest proces de transformare a sistemelor educaţionale, pentru a le 
transforma în adevărate instrumente de integrare socială, care ar permite participarea plenară a cetăţenilor în 
viaţa publică. Agenţiile internaţionale au îndeplinit rolul de agenţi coordonatori. Acest rol trebuie consolidat 
şi mărit, pentru ca dezvoltarea incluziunii să fie introdusă în agendele de lucru ale tuturor statelor lumii [15]. 

Promovarea educaţiei incluzive implică schimbări în cadrul sistemului educaţional şi al politicilor educa-
ţionale, în funcţionarea şcolilor, în atitudinile şi practicile profesorilor şi în relaţiile diferiţilor actori ai pro-
cesului educaţional. În acest context, un rol fundamental au schimbările politicilor, normelor şi chiar ale sis-
temului educaţional. Aceste schimbări vizează: 

Consolidarea responsabilităţii statului pentru a garanta egalitatea de oportunităţi şi a asigura condiţii 
fundamentale de funcţionare a şcolilor în termeni de resurse umane, materiale, cadre didactice, care ar putea 
susţine şi promova diversitatea în rândul elevilor. În acelaşi timp, este importantă stabilirea mecanismelor de 
discriminare pozitivă, de care ar beneficia grupurile cu un nivel înalt de vulnerabilitate, iar şcolile – de un 
nivel maximal de lipsuri. 

Amplificarea acoperirii şi a calităţii programelor de educaţie incluzivă şi îngrijirea copilăriei timpurii. 
Cu cât mai devreme se începe integrarea în sistemul de învăţământ, cu atât mai echilibrat este procesul. 
Actualmente este o realitate faptul că copiii au nevoie într-o măsură mai mare de o educaţie timpurie, pentru 
a putea compensa dezavantajele condiţiei lor, mai ales cei care mai puţin acced spre programe educaţionale 
sau primesc o educaţie de o calitate mai joasă. Pentru ei, o provocare importantă este obţinerea unei echităţi 
mai mari şi o calitate mai bună a ofertei educative, care ar asigura egalitatea oportunităţilor copiilor aflaţi în 
situaţii dezavantajoase. Copiii cu dizabilităţi constituie unul dintre colectivităţile cele mai excluse, în circum-
stanţele în care pentru ei este vitală o educaţie timpurie care ar compensa dificultăţile lor şi le-ar optimiza 
dezvoltarea. 

Flexibilitatea ofertei educaţionale la toate etapele şi nivelurile. E necesară o flexibilitate mare şi diver-
sitate a ofertei educaţionale în interiorul instituţiilor, oferind diferite propuneri şi alternative în ceea ce pri-
veşte curriculumul, situaţiile de învăţare, mijloacele didactice şi strategiile de evaluare. Instituţiile educative 
trebuie să ofere elevilor lor un cămin care ar asigura ca toţi să obţină, în măsura posibilităţilor, competenţele 
generale stabilite în curriculumul şcolar. 

Resurse de sprijin pentru profesori. Majoritatea statelor oferă o serie de servicii de sprijin şcolii, care 
sunt de o importanţă vitală pentru succesul politicilor educative incluzive. Resursele de sprijin centrează 
intervenţia lor într-un set, orientat profesorilor şi familiilor, pentru ca fiecare să fie mai capabil să satisfacă 
necesităţile copiilor. Valoros este şi ajutorul acordat intre şcoli; e important a promova reţele de muncă între 
şcoli şi alte instituţii speciale, care s-ar reuni pentru a reflecta împreună şi a face schimb de experienţe. 

Politici educaţionale şi intersectoriale care promovează incluziunea la toate nivelurile de învăţământ. 
Un aspect extrem de sensibil este tranziţia elevilor cu CES pe parcursul întregii vieţi: schimbarea casei cu 
educaţia iniţială, de aici spre învăţământul primar şi apoi la cel secundar şi, în cele din urmă, tranziţia spre 
câmpul de muncă. Fiecare proces de tranziţie are nivelul său de complexitate şi e necesar a găsi metoda de a 
uşura şi simplifica aceste procese. 

Legislaţie şi norme educaţionale. Conceptul de integrare a elevilor cu dizabilităţi în învăţământul general 
deja a fost încorporat în politicile multor state. 

Reţele de lucru intersectoriale între diferite sectoare responsabile de bunăstarea persoanelor cu 
dizabilităţi. Este necesară conlucrarea între guvern şi societate pentru colaborarea în cazul temelor afiliate 
educaţiei, pieţei muncii şi sănătăţii [16]. 
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Realizarea condiţiilor, factorilor analizaţi anterior va contribui la realizarea obiectivelor generale ale 
Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive, după cum urmează:  

a) promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi/sau margi-
nalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor;  

b) dezvoltarea cadrului normativ şi didactico-metodic pentru promovarea şi asigurarea implementării 
educaţiei incluzive;  

c) formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, capabil să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor 
speciale ale beneficiarilor;  

d) formarea unei culturi şi a unei societăţi incluzive [17]. 
În concluzie putem menţiona ca educaţia incluzivă necesită: 
 Crearea unui mediu şcolar primitor care transmite mesajul că toată lumea este valorizată, astfel încât 

elevii şi părinţii să se simtă bineveniţi. 
 Modificarea/ adaptarea clădirilor şcolii, astfel încât să fie accesibile pentru copiii cu disabilităţi. 
 Accentuarea progresului individual al copiilor şi eliminarea tendinţelor de a compara copiii aflaţi în 

dificultate cu alţi elevi. 
 Folosirea metodelor de predare care încurajeazã învăţarea prin cooperare, astfel încât elevii să-şi poată 

ajuta colegii. 
 Organizarea periodică a expoziţiilor cu lucrările elevilor, pentru a demonstra că şcoala este mândră de 

performanţele obţinute de aceştia.  
 Dezvoltarea unui comportament care ar permite ca toată lumea să se simtă valorizată şi binevenită în 
şcoală [18]. 

 Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a cadrelor didactice. 
 Creşterea gradului de participare a elevilor la activităţile culturale, la cele comunitare şi la parcurgerea 

curriculumului, reducerea gradului de excludere a elevilor de la aceste activităţi. 
 Transformarea culturii, politicilor şi practicilor din şcoli, astfel încât să răspundă gradului de diversitate 

al elevilor din localitatea respectivă. 
 Reducerea barierelor din calea învăţării şi participării tuturor elevilor, nu doar a celor cu deficienţe sau 

care intră în categoria celor cu „nevoi educative speciale”. 
 Învăţăminte de pe urma încercărilor de a depăşi barierele în calea accesului şi participării anumitor 

elevi, în vederea introducerii unor schimbări în beneficiul elevilor, în general. 
 Perceperea diferenţelor dintre elevi ca fiind resurse prin care se poate sprijini actul de învăţare, mai 

degrabă decât probleme de depăşit. 
 Recunoaşterea dreptului pe care îl are fiecare elev la educaţie în propria localitate. 
 Îmbunătăţirea condiţiei şcolilor în beneficiul cadrelor didactice şi al elevilor. 
 Întărirea rolului pe care îl are şcoala în dezvoltarea comunităţii şi promovarea valorilor, precum şi în 

sporirea realizărilor comunitare. 
 Crearea şi stimularea unor relaţii de sprijin mutual între şcoală şi comunitate. 
 Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie reprezintă o premisă a incluziunii sociale [19].  

Transformările care s-au produs în cele mai diverse sfere ale activităţii umane, precum şi evoluţiile în 
dezvoltarea continuă a societăţii au determinat o nouă abordare a educaţiei, conform căreia aceasta devine 
condiţie esenţială pentru dezvoltarea personalităţii şi integrarea socială a individului. În acest proces complex 
trebuie să fie cuprinşi toţi copiii, inclusiv cei care din diferite motive nu reuşesc să facă faţă cerinţelor educa-
ţiei şcolare, individualizând abordarea acestora la toate nivelurile sistemului de educaţie. Educaţia incluzivă 
devine o prioritate a învătământului şi obiect al politicilor în domeniu.  
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