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Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar 

prin conţinutul ştiinţific al procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de 

acţiune a preşcolarului, care-i stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la 

lărgirea câmpului de relaţii sociale. 

Fiecare grădiniţă trebuie să fie pentru copii un spaţiu dorit, cu activităţi care să-

i implice, să le ofere posibilitatea de a se dezvolta global, într-o atmosferă deschisă, 

stimulatoare. Atunci când un copil intră pentru prima dată într-o sală de grupă, el 

trebuie să se simtă bine, să-i facă plăcere şi să-şi dorească să revină. Prin felul în care 

este amenajată, aceasta oferă copilului diferite provocări, stimulându-i interesul şi 

invitându-l la învăţare prin descoperire şi explorare. Aflat în faţa mai multor 

posibilităţi, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potriveşte, să decidă, deoarece 

este startul pentru noi experienţe într-un mediu nou. Este posibil, ca unii copii să 

devină anxioşi pentru că se activează teama de necunoscut: grădiniţa. Aici  intră în 

contact cu copii diferiţi faţă de ei: înălţime, greutate, păr, piele, îmbrăcăminte, limbă, 

gen, etnie, dizabilitate, situaţie materială, familie, istorie personală etc., care pot 

devenii o sursă de dezvoltare, sau sursă de stres, dacă nu este bine gestionată. 

Orice copil se confruntă, la un moment dat cu o situaţie specială care necesită 

o intervenţie personalizată. Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire 

a educaţiei în general prin reconsiderarea sprijinului ce se acordă anumitor copii. În 

orice instituţie există o manieră de a împărţi copiii în categorii determinate, datorită 

particularităţilor de dezvoltare şi învăţare a acestora. Educaţia pentru toţi porneşte de 

la premisa că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci 

poate avea nevoia de un sprijin diferit. 

În acest sens este de dorit ca grădiniţa să fie sau să devină un mediu incluziv 

de învăţare.  

Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns la integrarea/ includerea tuturor 

copiilor indiferent de capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de învăţare, într-

o formă de învăţământ. În sens larg, ea înseamnă ca fiecare copil să fie sprijinit şi să 

fie înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o 

experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm 

personal, un mod de abordare care va valoriza în mod benefic diferenţele dintre 

persoane, va încuraja comunicarea deschisă despre orice, va reduce sau ameliora în 

acelaşi timp comportamentele discriminative şi stereotipurile. 

Încă de la cea mai fragedă vârstă conştiinţa copiilor trebuie formată şi 

dezvoltată, învăţându-i că primirea celor „diferiţi” alături de ei înşişi trebuie făcută nu 

doar din obligaţie sau milă, ci pentru că fiecare copil are dreptul de a participa la 

acţiuni comune care să conducă la dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea 

comunităţii în care trăieşte. 

Acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un grup şi stimularea toleranţei 

este o adevărată provocare pentru educatoare. Modul în care educatoarea realizează 

incluziunea în clasă, depinde în mare măsură, de atitudinea ei faţă de copiii cu cerinţe 



speciale, dar şi de resursele disponibile pentru învăţarea acestora. Ea trebuie să 

încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau formarea de grupuri eterogene, 

cunoaşterea şi discutarea diverselor obiceiuri, tradiţii, valori. Desigur că rezultatele nu 

se văd imediat, ci în urma multor activităţi educative având la bază obiective clar 

precizate şi accesibile copiilor preşcolari. 

În activitatea zilnică, educatoarea îndeplineşte rolul de sprijin şi stimulator al 

dezvoltării copiilor având în vedere următoarele aspecte: să faciliteze învăţarea 

fiecărui copil, să sprijine toţi copiii, inclusiv pe cei care au CES, pentru a-şi atinge 

obiectivele propuse prin utilizarea adecvată a unor strategii de instruire şi activităţi de 

învăţare adaptabile nivelului grupei, să valorizeze şi să încurajeze participarea familiei 

la învăţarea copilului. 

Atunci când are la grupă un copil cu CES, educatoarea observă şi identifică 

problemele de dezvoltare care apar ca răspund la diferite activităţi, discută cu părinţii 

şi analizează informaţiile primite, apoi cere sprijin de la un profesionist (consilier 

psihopedagog, medic, logoped, asistent social). Chiar dacă acel copil va urma un 

program de intervenţie specializată pentru remedierea problemelor sale, rolul 

educatoarei va fi mereu important, căci ea îl urmăreşte permanent în grădiniţă, în 

activităţile zilnice şi poate consolida progresele programului. De asemenea şi părinţii 

trebuie antrenaţi în orice activitate de sprijinire sau remediere a problemelor copilului 

şi continuat acasă programul, pe măsura posibilităţilor lor. 

Integrarea presupune conştientizarea de către toţi cei implicaţi în procesul de 

educaţie a următoarelor situaţii: 

▪ sunt părinţi care nu au suficiente cunoştinţe de dezvoltare a copilului şi nu 

recunosc că au copii diferiţi de ceilalţi; 

▪ sunt unii părinţi care ascund problemele copilului şi nu prezintă certificatele 

medicale, temându-se că nu va fi primit în grădiniţă, că nu va fi acceptat; 

▪ nu toate grădiniţele dispun de specialişti care să realizeze o evaluare 

psihologică completă la venirea copilului în grădiniţă, dar şi o evaluare 

continuă a acestuia; 

▪ prejudecăţile părinţilor copiilor cu dezvoltare normală influenţează atitudinea 

copiilor faţă de colegii lor; 

▪ copilul cu cerinţe speciale necesită mai multă atenţie, iar unele educatoare au 

sentimentul că acest timp se pierde şi e un dezavantaj pentru ceilalţi copii; 

▪ includerea unui copil cu cerinţe speciale în colectivul grupei nu determină 

reducerea numărului de copii din grupă; 

▪ educatoarele nu dispun de o formare iniţială solidă, adesea se autoinstruiesc în 

legătură cu cerinţele speciale ale copilului, dar manifestă nesiguranţă şi 

reţinere în activitatea cu acesta; 

▪ nu toate educatoarele acceptă în mod voluntar înscrierea unui copil cu nevoi 

speciale în grupă, ceea ce poate influenţa atitudinea faţă de copil şi părinţi săi; 

▪ nu întotdeauna educatoarea beneficiază de sprijinul necesar din partea 

directorului, a colegilor cu experienţă sau a specialiştilor; 

▪ unii părinţi consideră copilul cu cerinţe speciale un model care oferă exemple 

negative pentru copiii lor; 

▪ nu toate grădiniţele dispun de materialele necesare, precum şi de un spaţiu 

adaptat diferitelor cerinţe speciale. 



         Cu toate acestea, multe educatoare au înţeles cât de importantă este intervenţia 

educativă pentru copilul cu cerinţe educaţionale speciale şi nu privesc acest lucru ca 

pe o povară, ci ca pe o provocare. Văd cum prin eforturi comune, copil - educator - 

copii - părinte - părinţi, se înregistrează un progres în dezvoltarea socioemoţională a 

copilului respectiv, un pas pentru a se integra în comunitate. 
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