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MOTTO:  

 ,,Mai presus de neştiutori sînt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sînt cei 

care reţin; mai presus de cei care reţin sînt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sînt cei 

activi”(Bohtlingk) 

 

Din ce în ce mai des întâlnim la grupă copii cu probleme, fie că sunt probleme de 

comportament, de adaptare, fie că sunt chiar înregistraţi în unităţi medicale de specialitate că ar fi 

persoane cu probleme speciale, şi cu toate acestea noi, cei care muncim cu copiii, cadrele didactice, 

încercăm mereu să transmitem semnale de tipul ” au şi ei dreptul la educaţie !”, ”şi ei sunt suflete ca 

şi copiii voştri, tolerati-i şi acceptaţi-i!”, ”imaginaţi-vă că sunt copiii voștri, ce aţi face ?”. 

Facem tot ce putem pentru a-i integra şi a-i educa şi pe ei, cu programe personalizate, cu 

trasee educaţionale pentru fiecare copil în parte, facem paşi mici zi de zi , pentru ca aceşti micuţi să 

poată face faţă socităţii şi sistemului. 

În  Legea educaţiei româneşti este foarte clar stipulat: 

Art. 2 (4) Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 

formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără 

nici o discriminare. 

Art. 12 (6) Statul garantează dreptul la educaţie al tuturor persoanelor cu cerinţe 

educaţionale speciale.  

Aşa că vom vorbi despre o educaţie integrată, ce constă întro implicare totală ,pe toate 

segmentele educaţionale ,atât pe individ( elev) , cât şi pe programă şi strategii, pentru ca rezultatele 

să fie cele scontate. 

Când vorbim de educaţie integrată , facem referire în mare parte la o educaţie de calitate, 

întrun mediu cât mai normal pentru toți copiii, indiferent de condiţie socială, condiţie fizică şi 



psihică. Prin educaţia integrată căutând să fim una, să fim un întreg, chiar dacă unora le este greu să 

accepte , fie părinţi, fie cadre didactice, care mereu solicită plasarea copiilor cu cerinţe speciale în 

centre cu caracter special. Cum mai putem vorbi de incluziune, de integrare când încă există astfel 

de oameni, cu limitare în acceptare şi toleranţă? Noi toţi avem anumite lucruri , care poate pe 

ceilalţi îi deranjează sau îi fac să ”nu ne suporte„ dar,  asta nu înseamnă izolarea nooastră de lume, 

din contră fiecare să se facă remarcat prin ceea ce ştie el să facă mai bine, astfel încât poziţia noastră 

să fie acolo unde noi ne plasăm. 

Definită educatie incluzivă este un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, 

având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține 

participarea în procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

Fiecare individ este special în felul lui, are caracteristicile lui, nevoile şi necesităţile lui, are 

ritmul lui de dezvoltare şi de învăţare, fapt ce ne determină să-l integrăm întrun program  

personalizat, astfel încât achiziţiile lui să fie în concordanţă cu nevoile şi capacităţile lui. 

De foarte multe ori identificăm nevoia lor de afecţiune, de dragoste, caută în noi sprijinul şi 

persoana care să-i ofere siguranţa de care au nevoie, în noi văd mama, familia, pe tot parcursul 

programului fiind întrun contact vizual cu noi , mai tot timpul, transmiţând parcă nevoia de feed-

bak. 

Sunt speciali pentru că aşa i-a zămislit Dumnezeu, dar sunt fiinţe umane sensibile, foarte 

inteligente şi cu nişte capacităţi artistice rar întâlnite.Să nu uităm că şi mari personalităţi au avut 

probleme de natură specială, dar au fost buni fizicieni, cercetători, pictori, etc.” Ludwing van 

Beethoven a fost un compozitor german recunoscut ca unul dintre cei mai mari compozitori din 

istoria muzicii, un compozitor de tranzitie intre perioada clasica si cea romantica. In ciuda faptului 

ca mediul familial nu i-a fost favorabil,în anul 1798  apar insa primele semne ale scaderii auzului, 

iar cativa ani mai tarziu devine complet surd” , ”Einstein este unul dintre cei mai inteligenti oameni 

din istorie, care a avut contributii foarte importante in fizica, dar se crede ca ar fi avut sindromul 

Asperger”. 

Au nevoie de grup, au nevoie de oameni lângă ei , care să le aprecieze rezultatele muncii 

lor, care să-i stimuleze şi ei la rândul lor pot oferi respect, iubire şi multă implicare.A fi persoana cu 

probleme speciale , nu înseamnă a fi exclus din societate, ci din contra, a fi observat de cei din 

societate, li se oferă posibilitatea de a arăta lumii cât de oameni sunt ei.  

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, 

emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și copiii 

talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților 

lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” 

 (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO / Conferința de la 



Salamanca, 1994, p.6) 

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în 

creştere şi dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi 

întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998). 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural: 

 Dificultăţi/ dizablităţi de învăţare; 

  Întârziere/deficienţă mintală; 

 Tulburări de limbaj; 

 Deficienţe fizice/motorii; 

 Deficienţe vizuale; 

 Deficienţe auditive; 

 Tulburări emoţionale şi de comportament; 

 Delincvențele; 

 Copiii străzii; 

 Grupuri etnice şi religioase minoritare; 

 Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA; 

 Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi. 

Dar în toate aceste cazuri putem spune că : conceptul de cerinţe educative speciale 

corespunde unei abordări care: 

1. -plasează ideea că fiecare copil este unic; 

2.  -accentuează  faptul că orice copil poate învăţa; 

3. - valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile 

individuale; 

4. - cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare, care sprijină şi întăreşte 

învăţarea dacă este folosită adecvat (prin curriculum).  

 

De-a lungul timpului s-au făcut foarte multe cercetări şi studii de caz, pentru a se stabili 

percepţiile unor persoane aşa zise normale vis a vis de cele  cu CES , cum a fost studiul realizat 

„Decouvrons ensemble, Documentation de sensibilisation aux deficiences”, Rick Hansen Man in 

Motion Wold Tour Society, Scretariat d’ Etat du Canada, 1993 şi în urma căruia s-a stabilit că: 

- Orice persoană posedă aptitudini şi talente unice. 

- Atitudinea pe care o aveţi referitoare la persoanele cu CES vă influenţează modul în care 

percepeţi comunitatea şi lumea în general. 

 



- Este important să iei în discuţie întâi persoana şi abia după aceea incapacitatea pe care o 

are. 

Să nu uităm că de fiecare dată când avem la grădiniţă probleme de acceptare sau integrare, 

găsim soluţii de ale rezolva simplu, frumos , plăcut aş putea spune şi cum poţi face asta la o vârstă 

atât de fragedă decât prin joc sau poveste. Este bine cunoscut textul povesţii”Povestea Ursuleţului 

cafeniu ” de Vladimir Colin , după ascultarea şi analiza acestei poveşti copiii, cât de mici  sunt, îşi 

exprimă sentimentul de mulţumire faţă de fapta bună a ursuleţului , zâmbetul şi lacrima din ochii lor 

afirmă înţelegerea importanţei toleranţei şi a acceptării.De fiecare dată afirmă ”nu contează culoarea 

blănii , ci  bunătatea şi dragostea din inima ursuleţului, vitejia şi curajul ,cu care şi-a salvat de la 

înnec semenul”. Ne place sau nu, copiii cu CES , fac parte din societatea noastră, au nevoie de 

ecucaţie, de afecţiune, de valorificarea lor spre ceea ce-i caracterizează.Au  permantent nevoie de 

socializare, de colaborare cu ceilalţi copii,pentru o integrare de succes. Parteneriatele dintre şcoală 

şi familie, comunitate, centre speciale, ar fi ideale pentru promovarea toleranţei şi acceptării, pentru 

asumarea de roluri sociale şi de sprijin în vederea incluziunii sociale. 
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