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Potrivit conceptului de integrare educativă, toți copiii trebuie să învețe împreună și, în cadrul acestui proces, 

profesorul are rolul esențial, el fiind cel care ghidează învățarea, modelează abilitățile sociale și comportamentul copilului. 
În articol sunt prezentate atitudinile profesorilor față de integrarea copiilor cu autism în mediul educațional de masă. 

Cuvinte-cheie: integrare școlară, tulburare din spectrul autist, atitudinile cadrelor didactice, educație incluzivă.  

 

TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS THE INTEGRATION OF CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDER IN MASS EDUCATION  
The concept of educational integration supports the fact that all children must learn together and in this process the 

teacher has the essential role, being the one who guides the learning and models the child's social skills and behaviour. 
The article aims to present the attitudes of teachers towards the integration of children with autism in the mainstream 
educational environment. 

Keywords: school integration, autism spectrum disorder, teacher attitudes, inclusive education.  
 
 

Introducere 
Tulburarea din spectrul autist (TSA) este o afecțiune de dezvoltare caracterizată în general de abilități 

afectate și interacțiune socială, precum și de interese limitate și comportamente repetitive 1. TSA a devenit 
dizabilitatea cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite, cu rata de prevalență actuală estimată la 1 din 88 de 

copii 2. 
Autismul este o tulburare de dezvoltare diversă și complexă care a fost întâlnită în întreaga lume în toate 

grupurile rasiale, etnice și sociale 3. Creșterea numărului de copii identificați cu TSA are implicații semni-
ficative pentru școlile de masă. Această creștere clară evidențiază necesitatea de a explora atitudinile profeso-
rilor față de educația integrată în scopul identificării „celor mai bune practici” în educația copiilor din spectrul 
autismului. 

Atitudinea profesorului este una dintre cele mai importante variabile în educația copiilor cu dizabilități. 
Atitudinile față de dizabilități reflectă convingerile despre persoanele cu dizabilități și, ca atare, ghidează 

comportamentul față de persoanele cu dizabilități 4. 

Studii privind atitudinile profesorilor față de fenomenul integrării copiilor cu autism 
Profesorii joacă un rol-cheie în includerea cu succes a copiilor cu TSA. Cercetările efectuate peste hotare 

arată că profesorii au, în general, o atitudine pozitivă față de includerea copiilor cu TSA în mediul educațional 

de masă 5. Cu toate acestea, au existat studii care au demonstrat și contrariul. 
Experiența și formarea anterioară par să afecteze atitudinile profesorilor. Mulți profesori din cercetările 

anterioare au menționat că nu au avut deloc experiență în integrarea copiilor cu TSA într-un mediu educațional 

de masă 6  și că profesorii cu experiență anterioară în autism se simt mai siguri pe ei când trebuie să învețe 

copiii cu TSA 7. Mai mult, Batciou, Bebetsos, Panteli şi Antoniou (2008) menționează că profesorii din învăță-
mântul de masă se simt mai optimiști față de includerea copiilor cu TSA, atunci când au mai multă experiență 

și sunt formați în acest sens 8. 
Syriopoulou-Delli, Cassimos, Tripsianis și Polychronopoulou (2011) menționează în cercetările lor că 

„experiența suplimentară dobândită în lucrul și în gestionarea copiilor autiști întărește stima de sine a profe-
sorilor și le îmbunătățește poziția în clasă, permițându-le să aibă un rol activ în cadrul echipelor de lucru 

despre autism, alcătuite din personal științific specializat, părinți și instituții” 9. Astfel, presiunea pe care 
profesorii o simt față de includerea copiilor cu TSA ar putea împiedica includerea cu succes a acestor copii. 
Anxietatea pe care profesorul o simte față de capacitatea sa de a răspunde nevoilor acestor elevi, răspunzând 

în același timp nevoilor celorlalți copii din clasă, poate determina interacțiunea profesor-elev 10. 
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Într-o cercetare realizată de Byrne (2012) privind percepțiile profesorilor din învățământul de masă asupra 

incluziunii, aceștia au raportat următoarele avantaje ale incluziunii:  

 Incluziunea îi învață pe elevii din învățământul normal să fie toleranți;  

 Incluziunea aduce o perspectivă sau o diversitate unică în sala de clasă;  

 Incluziunea permite copiilor cu TSA să interacționeze cu colegii. 

Profesorii au raportat, de asemenea, obstacole pentru includerea copiilor cu TSA în sălile de clasă:  

 Izbucniri comportamentale necontrolabile care duc la deranjări ale activităților clasei;  

 Planificarea suplimentară necesară;  

 Lipsa personalului de sprijin din clasă 11. 

Într-un alt studiu, realizat de Robertson, Chamberlain și Kasari (2003), profesorii au raportat în general 

relații pozitive cu copiii cu autism incluși 12. Cu toate acestea, o creștere a problemelor de comportament a 

scăzut calitatea relației profesor-elev. Calitatea relației profesor-elev a fost asociată cu statutul de „coleg” al 

copilului în clasă. De asemenea, studiul a sugerat că, la fel ca şi copiii dezvoltați normal, copiii cu autism 

prezintă diferite niveluri de conflict, apropiere și dependență în relațiile lor cu profesorii din învățământul de 

masă. 

În studiile analizate de Scruggs și Mastropieri (1996), dorința de integrare pare a fi influențată în principal 

de preocupările clasei și mai puțin de aspectele emoționale legate de lucrul cu acești copii. Într-adevăr, majo-

ritatea cadrelor didactice afirmă că integrarea generează muncă suplimentară, jumătate dintre ei consideră că 

integrarea le este impusă, aproximativ o treime  că acești copii vor necesita un timp disproporționat și o mino-

ritate  că acei copii cu dizabilități își vor perturba clasa și vor solicita prea multă atenție. Mulți profesori consi-

deră, de asemenea, că integrarea necesită schimbări semnificative în clasă în ceea ce privește adaptarea 

curriculumului, predării și organizării, însă ei nu sunt pregătiți să le implementeze [13]. 

În plus, o treime din profesori spun că au timpul necesar de pregătire, abilități suficiente, instruire adecvată 

și resurse adecvate pentru a integra acești elevi. Profesorii raportează că au nevoie de un timp suplimentar de 

pregătire pentru integrarea lor, însă nu dispun de el. În ceea ce privește sprijinul, profesorii consideră că 

resursele disponibile nu sunt suficiente pentru a susține procesul de integrare. Deși mulți recunosc că au 

sprijin material adecvat, personalul adecvat pare a fi insuficient. Profesorii cred, de asemenea, că dimensiunea 

clasei ar trebui redusă la mai puțin de douăzeci de copii și că numărul celor integrați ar trebui să fie limitat. 

De Boer et al. (2011) susțin că majoritatea profesorilor exprimă atitudini neutre negative față de integrarea 

școlară. De asemenea, au raportat că, în general, profesorii nu consideră că au cunoștințe vaste despre predarea 

studenților cu nevoi educaționale speciale. S-a demonstrat că profesorii nu se simt competenți și nu au încre-

dere în predarea copiilor cu diverse nevoi educaționale. În ceea ce privește componenta comportamentală, stu-

diile au indicat că profesorii manifestă intenții de a acționa destul de negativ sau neutru cu acești copii. Aceste 

rezultate coroborează rezultatele metaanalizei realizate de Scruggs și Mastropieri (1996) [14]. 

Shaddock (2006, citat în ARACY (2013), a concluzionat că obstacolele percepute de profesorii din Australia 

pentru includerea copiilor cu dezabilități sunt: lipsa de timp, dificultatea de individualizare în cadrul unui 

grup, de instruire și resursele inadecvate, lipsa sprijinului școlar; opiniile că adaptările pentru unii elevi: (a) 

au afectat învățarea altora; (b) atrag atenția (negativ) asupra diferențelor dintre elevi și / sau (c) nu pregătesc 

elevii pentru „lumea reală” 15. 

O clasă preșcolară forfotește de activitate și zgomot. Copiii trec de la o oportunitate educațională la alta, 

împinși fiind de curiozitate și interes. Profesorii preșcolari le ghidează învățarea, le modelează abilitățile so-

ciale și comportamentul. 

Adesea cerem profesorilor din învățământul preșcolar imposibilul. Cu toate rolurile pe care le are un pro-

fesor preșcolar, este esențial să aibă instrumentele necesare pentru a-și îndeplini eficient obligațiile. Cu aceste 

instrumente profesorii experimentează un sentiment de realizare, împlinire și entuziasm. Fără ele profesorii 

din învățământul preșcolar se confruntă cu o rată excepțional de ridicată de burn-out, ceea ce duce la insatis-

facție la locul de muncă. 

Concluzii 

Pe baza valorilor drepturilor omului și a principiilor etice, educația incluzivă își propune să prevină mar-

ginalizarea și excluderea anumitor copii prin furnizarea unui sistem de învățământ adaptat condițiilor și ne-

voilor lor. Prin promovarea școlii incluzive, modificările aduse cadrului legislativ educațional contribuie la 
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creșterea participării copiilor cu nevoi educaționale speciale la școala obișnuită și, mai pe larg, în comunitate. 

Prin impactul lor asupra performanței tuturor copiilor și asupra integrării sociale a elevilor cu nevoi educațio-

nale speciale, atitudinile profesorilor sunt recunoscute ca un factor determinant, deosebit de crucial în imple-

mentărea integrării școlare și succesul acesteia. Cercetările prezentate au demonstrat atât viziuni pozitive, cât 

și negative asupra integrării copiilor cu autism. 
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