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EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 
                                           
                     “Atâta timp cât tatăl şi mama nu-şi vor pleca fruntea în faţa măreţiei copilului; atâta 
timp cât nu vor înţelege că vorba COPIL nu este decât o altă expresie pentru ideea de MAIESTATE; 
atâta timp cât nu vor simţi că în braţele lor doarme viitorul însuşi sub înfăţişarea copilului, că la 
picioarele lor se joacă istoria, nu-şi vor da seama că au tot atât de puţin dreptul şi puterea de a dicta 
legi acestei noi fiinţe, pe cât n-au puterea şi nici dreptul de a impune legi în mersul aştrilor…” (Ellen 
Key) 

  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. Educaţia incluzivă are ca 
principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o 
realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/incluziune. 
              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea 
de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care 
provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe 
țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.    
              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi 
speciale, aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, 
printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană 
există o preocupare intensă pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de 
la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de 
la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată, învățându-i pe aceștia că primirea copiilor 
,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru 
ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, 
pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 
 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un 
discurs demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare 
curriculară individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea 
diversitară de orice tip. Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune 
a copiilor preșcolari cu diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți 
copii în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau 
verbală. De asemenea, se impune și implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței 
și a comportamentelor copiilor în spiritul toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale 
pentru toți copiii. 
 Integrarea/incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de 
interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și 
susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații 
ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față 
de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizați și își 
determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, 
copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială 



pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații 
de înțelegere, constructive, care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un 
,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere. 
 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul 
înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în 
care va fi integrat copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă 
și pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi 
în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor 
jocuri care permit stimularea  unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să 
înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ 
vizita unor persoane cu deficienţe. 
 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să 
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. 
Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului 
cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în 
învăţare ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator, să promoveze 
contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către 
copilul cu cerinţe educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, 
dându-le încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele 
abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile 
copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o 
bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la 
educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi 
şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi 
metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 
vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 
 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi 
benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 
contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă 
care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea/izolarea 
copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita 
participării la programul instructiv-educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu 
dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, 
proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator 
şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

A.S.Makarenko, fiind convins de rolul exemplului în educaţie – ca şi de înclinaţia copilului 
pentru imitaţie – se adresează părinţilor astfel: “Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când 
vorbiţi cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi. Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre, chiar şi 
atunci când nu sunteţi acasă. Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, 
cum vă purtaţi cu prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul - toate au pentru copil mare 
însemnătate. Copilul vede sau simte cea mai mică schimbare în ton; orice subtilitate a gândurilor 
voastre ajunge la el pe căi pe care voi nu le observaţi.” 
 Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la 
Comenius, care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la 
vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară. 



           Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct, prin 
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de părinţi-precum 
şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale constituie primul model social cu o 
influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de 
comportare şi relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este unanim recunoscut faptul că 
strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în 
mare măsură dezvoltarea personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor 
socio-moral. 

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 
greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important 
în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. 
Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii 
educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. 
Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins 
de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o 
semnificaţie aparte în societatea noastră. 
 Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. 
Nu copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se 
adaptează nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne 
ducem cu gândul la copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de 
dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte 
educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care educatoarea trebuie să cunoască 
trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini.  

Pe de altă parte, grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui 
program eficient de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă-familie-comunitate, de o 
construcţie comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, acceptare, 
toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la rândul 
ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul 
şi metodele pedagogice.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile 
educaţionale ale fiecărui copil şi să identifice: 

 cum este fiecare; 
 ce ştie fiecare; 
 ce face fiecare; 
 cum cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să 
respecte următorii paşi: 
- să fie pregătitã, alãturi de întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 
- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi 
stimulator; 
- să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora 
şi a lucra împreună; 
- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 
- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată 
la activităţile curriculare; 



- să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai din punctul de 
vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării 
imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii; 
- să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 
componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 
- să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau 
din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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