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    Dinamica sociala, economică, culturală a ultimilor decenii aduce în faţă o serie de provocări de 
care domeniul educaţiei nu poate rămâne indiferent. 
   Caracterul complex şi integrat al unor probleme cum ar fi globalizarea, interculturalitatea, 
revendică o abordare educaţională pentru a face faţă incertitudinilor şi schimbărilor continue. 
   Sistemul educaţional trebuie să răspundă schimbărilor survenite, implicând înţelegerea copilului 
considerat ca un întreg, ca fiinţă unitară complexă. 
  Omul ca fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară are nevoie permanentă de a comunica 
şi coopera. Întâlnim în jurul nostru oameni cu deficiente, alţii supradotaţi, alţii din medii 
defavorizate sau etnii diferite, ei fiind percepuţi diferit în funcţie de cultura şi valorile promovate. 
Trebuie înţeles faptul că sunt oameni la fel ca ceilalţi fiind produsul unic al eredităţilor  şi al 
mediului, de aceea sistemul educaţional trebuie să ofere forme de educaţie pentru toţi, şcoli 
prietenoase în care se pune accent pe flexibilitatea curriculumului privind copilul în integralitatea sa,  
o şcoală care pune accent pe unicitatea copilului, evaluarea să fie permanentă şi formativă, să existe 
parteneriat educaţional, iar în procesul de predare-învăţare să fie înlăturate toate barierele, asigurând 
participarea tuturor. O şcoală incluzivă are responsabilitatea de a-i ajuta pe copii în calea participării 
la educaţie. Poate fi dezvoltat un mediu pozitiv în care copii/elevi să discute cu lejeritate despre 
dificultăţile pe care le pot întâlni, să aibă curaj să ceară ajutor, fiecăruia să i se valorifice calităţile 
toţi participanţii la educaţie să fie consideraţi la fel de importaţi pornind de la premisa că fiecare este 
capabil să realizeze ceva bun. 
  O şcoala incluzivă nu este numai aceea şcoală care acceptă copii cu probleme speciale, este acea 
şcoala care realizează o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile care le face în 
educaţia lor. De aceea educaţia incluzivă reprezintă o provocare însemnată lansată de incluziunea în 
educaţie, necesitatea dezvoltării şi adaptării şcolii, pregătirea şi schimbarea în ansamblu pentru a 
primi şi satisface corespunzător participarea tuturor copiilor, inclusiv  a celor  cu cerinţe speciale, cu 
dezabilităţi ca şi a altor grupuri marginalizate şi/sau excluse în medii şcolare obişnuite, ca elemente 
componente ale diversităţii umane cu diferenţele ei specifice. 
   Astfel trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi colective care să 
favorizeze interdependenţa personală şi care să-i permită o viată cat mai normală şi completă.      În 
acest mod şcoala integrează şi valorizează pe toţi copii, adaptându-se ea însă-şi la diversitatea de 
cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. 
   O ieşire din această situaţie a şcolii incluzive o reprezintă  aplicarea strategiei învăţării prin 
cooperare. Unul dintre principiile învăţării prin cooperare este cel al eterogenităţii. Ea fiind cea care 
oferă o activitate de învăţare prin diversitatea partenerilor în cadrul grupului .Astfel prin conceptul 
de învăţare eterogenă înţelegându-se nu numai copii cu nivele diferite de citit-scris, dar şi copii cu  
sau fără anumite probleme. 
   Copii, în majoritatea  timpului lor liber şi nu numai şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezentând o 
modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc copilul intră în relaţie cu oamenii, mediul, 
obiectele, intră în contact cu alţi copii, astfel că jocul are un caracter social. Jocurile sociale sunt 
esenţiale pentru copii cu deficienţe şi nu numai , le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În perioada  
preşcolară jocul  se desfăşoară mai ales în grup asigurându-se astfel socializarea. De aceea copii 
trebuie să fie înscrişi într-un sistem educaţional timpuriu. Copii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. O şcoala incluzivă 
are la bază principiul dreptului egal la educaţie pentru toţi copii şi pornind de la premisa că fiecare 



copil are particularităţi, interese, abilităţi şi necesităţi unice de învăţare , toate drepturile sale 
referitoare la educaţie trebuie realizate într-o manieră care să conducă o integrare socială  şi 
dezvoltare individuală cât se poate de complete, incluzând dezvoltarea sa culturală şi spirituală. 
Astfel o şcoală pentru toţi este o şcoală în care educaţia este pentru fiecare. Ea se adresează tuturor 
şi prin eforturi comune copil-cadru didactic- copii- părinte-părinţi să se realizeze un progres pentru 
integrarea în societate a copilului respectiv şi reducerea excluziunii sociale 
   În reuşita educaţiei un rol deosebit îi revine familiei .Familia fiind mediul normal în care 
personalitatea unui copil se dezvoltă armonios. O şcoală incluzivă este asigurată de comunicarea 
dintre familie şi şcoală. Relaţia familie- şcoală trebuie să se baze pe încredere, părintele stabilind o 
relaţie deschisă cu sprijin reciproc, părinţii fiind parteneri în educaţie. A şti să asculţi însemnând a fi 
capabil de a crea premisele unei colaborări. Ascultarea activă fiind un adevărat activ. Astfel trebuie 
să se realizeze un învăţământ integrator, care să vizeze crearea de comunităţi primitoare, constituind 
astfel o societate incluzivă, care oferă educaţie pentru toţi.  
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