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PREFAŢĂ

Raportul cu privire la situaţia actuală a dezvoltării învăţământului pentru elevii de risc şi cei cu
disabilităţi în Republica Moldova a fost publicat de către Centrul de Cooperare Economică cu ţările nonmembre şi Centrul pentru Cercetări în domeniul Educaţiei şi Inovaţiilor ale Organizaţiei de Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE).
El este însoţit de un raport-sinteză, care reflectă în comparaţie, situaţia actuală a învăţământului
special în sistemele educaţionale ale nouă ţări din Europa de Sud-Est.
Ambele rapoarte sunt traduceri ale unei publicaţii a OCDE, care a ieşit de sub tipar în vara anului
2006 în limba engleză şi franceză, având acelaşi titlu şi prezentând o descriere a sistemului educaţional în
Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, FRI al Macedoniei, Moldova, Muntenegru, România şi
Serbia.
Această publicaţie prezintă un aport angajamentului OCDE de a generaliza obiectivele şi strategiile
Iniţiativei Reformei Educaţionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est prin intermediul
trecerii în revistă a situaţiei curente şi contribuie la identificarea şi implementarea politicilor educaţionale
de către ministerele educaţiei din această regiune.
Raportul de ţară, fiind componentul de bază al proiectului „Dezvoltarea educaţiei pentru elevii de risc
şi cei cu disabilităţi în ţările Europei de Sud-Est”, serveşte nu numai ca referinţă, dar şi ca o încurajare
pentru activităţile ulterioare în acest domeniu. Urmare acestor constatări, un şir de seminare şi activităţi
asociate au fost şi urmează a fi organizate şi desfăşurate pentru factorii de decizie: oficiali ai ministerelor,
experţi, profesori şi statisticieni. Mai mult ca atât, scopul este de a disimina informaţia acumulată în acest
raport unui auditoriu cât mai larg posibil, încurajînd astfel eforturile depuse în acest domeniu în Republica
Moldova.
Activitatea respectivă a OCDE a fost posibilă datorită granturilor oferite de către Finlanda, Norvegia,
Comunitatea Flamandă a Belţiei şi Banca Mondială.
Asistenţă suplimentară a fost acordată de către Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii din Austria,
Statul Israel şi Pactul de Stabilitate pentru ţările Europei de Sud-Est.
Raportul de ţară a fost pregătit de către Tatiana Tintiuc, şef Direcţie Învăţământ special şi Victoria
Isac, consultant în Direcţia Colaborare Internaţională şi Integrare Europeană a Ministerului Educaţiei din
Republica Moldova.
Coordonare generală şi suport considerabil au fost realizate de către Peter Evans, Christine
Stromberger, Gerhard Kowar şi Ian Witman, asistenţa tehnică fiind asigurată de către Conor Breen şi
Ginette Meriot de la Secretariatul OCDE.
Barbara Ischinger,
Director pentru educaţie
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MOLDOVA

Raportul naţional al Moldovei cu privire la “Politica educaţiei elevilor în situaţie de risc şi a celor cu
disabilităţi” descrie starea curentă a educaţiei copiilor cu necesităţi educaţionale speciale şi a educaţiei
incluzive de rînd cu eforturile reformei în derulare. În mod special, Strategia Naţională „Educaţie
pentru Toţi”, care se bazează pe Cadrul de Acţiune de la Dakar, adoptat de Forumul Mondial pentru
Educaţie, este un document important pentru dezvoltarea politicii corespunzătoare. Precum se
menţionează în raport, şcolile generale interacţionează doar ocazional cu copiii cu necesităţi speciale,
prin urmare, reforma în derulare a educaţiei în perioada anilor următori trebuie să acorde o atenţie
deosebită elaborării cadrului juridic corespunzător, asigurării cu resurse umane şi financiare. Ca şi
toate celelalte rapoarte din culegerea dată, acesta cuprinde următoarele compartimente: un sumar
succint al sistemului educaţiei; descrierea cadrului juridic şi a politicii axate pe grupurile speciale;
statistica şi indicatorii; starea curentă a formării profesionale a cadrelor didactice; pedagogia;
curriculumul şi organizarea şcolilor. Concepţiile integrării şi includerii sînt elemente centrale. Se
atrage o atenţie deosebită obstacolelor şi problemelor existente pentru incluziune şi echitate în
educaţie, participării părinţilor în acesr process şi altor modalităţi de asistenţă. În raport de asemenea
se pune accentul pe noile aspiraţii în acest respect, cât şi se abordează problemele cu care se confruntă
sistemul educaţional în Republica Moldova, în ceea ce priveşte situaţia copiilor privaţi de îngrijirea
părintească.
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INTRODUCERE

Pentru a răspunde noilor provocări ale mediului economic, social şi politic din Republica Moldova, a
fost realizată atît elaborarea noului cadru legislativ, cît şi a politicii educaţionale. În 1999, Guvernul
Republicii Moldova a adoptat “Programul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului în Republica
Moldova”, cu scopul elaborării şi implementării reformei educaţiei pentru perioada anilor 1995 - 2005. Un
şir de documente legislative, inclusiv Concepţia Dezvoltării Învăţămîntului in Republica Moldova (1994)
şi Legea Învăţămîntului (1995) descriu forma pe care trebuie să o ia sistemul educaţionale. Implementarea
reformei a fost planificată prin două etape: în perioada primei etape (1999 - 2000) au fost create bazele
pentru reforma juridică, administrativă şi financiară. Obiectivul etapei a doua (2002 - 2005) a fost
elaborarea unui sistem naţional al educaţiei, bazat pe valorile naţionale şi internaţionale ale diferitor culturi
şi integrarea sistemului educaţiei din Moldova în spaţiul educaţional european, inclusiv prin ajustările la
tendinţele de dezvoltare ale sistemului educaţiei în Europa.
Constituţia Republicii Moldovei garantează dreptul la educaţie, iar educaţia de stat este gratis;
învăţămîntul general (clasele I - IX) este obligatoriu. Copiii sub vîrsta de trei ani sînt educaţi acasă, iar
familiile pot primi beneficii în conformitate cu legislaţia. Educaţia preşcolară pentru copiii de la trei la şase
- şapte ani nu este obligatorie şi cuprinde o reţea de instituţii, în special grădiniţele de copii, atît de stat, cît
şi private, care oferă diverse programe în conformitate cu standardele naţionale ale educaţiei. În perioada
ultimilor cîţiva ani, numărul copiilor ce frecventează grădiniţele de copii a scăzut considerabil, cam pînă
la 40% din totalul copiilor de această vîrstă. Numărul copiilor ce frecventează grădiniţele de copii şi al
celor ce frecventează instituţiile de învăţămînt în clasele superioare a scăzut cel mai mult în zonele rurale,
unde standardele de viaţă sînt mai joase decît în zonele urbane. Părinţii nu îşi pot permite cheltuielile
aferente frecventării şcolii de către copiii lor (pentru haine, încălţăminte şi manuale), iar mediul şcolar nu
facilitează creşterea frecvenţei. Deficienţele includ lipsa resurselor pentru încălzire în perioada de iarnă în
şcolile rurale şi grădiniţele de copii, lipsa şcolilor medii în zonele rurale şi distanţa mare dintre şcoală şi
casă pentru mulţi copii. Plus la aceasta, numărul profesorilor calificaţi este destul de mic: circa 1 900
profesori au abandonat serviciul lor în 2004 din cauza salariilor mici şi din lipsa de condiţii decente de
viaţă şi de muncă. Dotarea nesatisfăcătoare a şcolilor rurale şi lipsa investiţiilor în aceste şcoli periclitează
crearea unui mediu benefic pentru studii. Unii copii sînt lăsaţi de către părinţii lor la bunici sau rude,
deoarece ei lucrează peste hotare. Aceste rude însă ar putea avea mai puţine stimulente pentru încurajarea
şcolarizării.
Şcolarizarea, cu consimţămîntul părinţilor, începe de la vîrsta de 6 ani în baza gradului de maturitate
psiho-socială a copilului, determinat printr-un mecanism de stat, realizat de Ministerul Educaţiei.
Învăţămîntul general obligatoriu include învăţămîntul primar, clasele I-IV pentru copiii de la vîrsta 6 - 7
pînă la 10 - 11 ani. Următorii cinci ani ai învăţămîntului obligatoriu, includ învăţămîntul mediu incomplet
sau gimnazial (clasele V - IX). În învăţământul gimnazial sunt admişi toţi elevii, absolvenţi ai şcolii
primare, fără testare sau evaluare. Nivelul gimnazial este pentru elevii de la 10 - 11 pînă la 15 - 16 ani. La
absolvirea ciclului gimnazial elevii primesc un certificat (certificat de studii gimnaziale). Învăţămîntul
mediu de cultură generală are programe de doi ani, clasele 10 – 11, absolvenţii primesc Atestat de studii
medii de cultura generală. Elevii ce absolvesc programul de trei ani (liceul), clasele 10 - 12, primesc
Diplomă de bacalaureat. Absolvenţii liceului şi ai şcolii medii de cultură generală beneficiază de dreptul de
a se înscrie la studii în instituţiile de învătămînt superior. Învăţământul superior se realizează în
universităţi, academii şi institute, iar cursurile durează de la patru la şase ani, în dependenţă de domeniul de
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studii. Studiile post-universitare includ masteratul şi doctoratul. Plus la aceasta, copiii cu aptitudini
deosebite muzicale, în domeniul artă sau cel sportiv, care sînt admişi prin examene competitive, pot
beneficia de educaţie în arte sau sport. Educaţia complementară este o tendinţă importantă în educaţia
naţională, care ajută la dezvoltarea abilităţilor şi talentelor copiilor în diferite domenii prin activităţi la
centre ce oferă diverse servicii educaţionale: Centrele de creaţie pentru copii, Centrele tehnice, Centrele
pentru tinerii naturalişti, Tinerii turişti, Centrele sportive, Grupurile de artă, etc. În prezent circa 10% din
copiii de vîrsta şcolară frecventează cele 126 instituţii de acest tip. Învăţământul continuu se realizează sub
diverse forme: universităţi deschise, învăţământ la distanţă, diverse cursuri, etc.
Ministerul Educaţiei, organul public administrativ central în domeniu, elaborează şi reglementează
strategia şi politica educaţiei, promovează politica educaţiei şi participă în elaborarea politicii statului cu
privire la alte domenii referitoare la copii şi tineret. Direcţiile de Învăţămînt sînt organele de gestiune în
educaţie, aflate în teritoriu şi în municipiul Chişinău. Guvernul, la propunerea Ministerului Educaţiei,
asigură organizarea Direcţiilor de Învăţămînt. În cadrul Direcţiilor de Învăţămînt există cabinete metodice
şi Comisii medico-psihopedagogice, structura şi responsabilităţile cărora sînt stabilite prin regulamentele
Guvernului. Pentru scopurile evaluării calităţii educaţiei, Guvernul a creat Consiliul Naţional de Evaluare
Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţămînt. (Consiliul Naţional a început procesul de evaluare şi
acreditare a instituţiilor învăţămîntului superior în 2000).
Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
În conformitate cu Legea învăţămîntului, art. 33 Învăţămîntul special este parte integrantă a
sistemului de învăţămînt, şi are ca scop educarea, instruirea, recuperarea şi integrarea socială a
preşcolarilor şi elevilor cu deficienţe psihice, senzoriale, fizice, logopedice, socioafective şi de
comportament sau cu deficienţe asociate.
Durata învăţămîntului special obligatoriu este de nouă ani pentru copiii cu deficienţe mintale şi de
zece - doisprezece ani pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale. Guvernul Republicii Moldova, la
propunerile Ministerului Educaţiei şi altor ministere, reglementează cadrul legal de funcţianare a
instituţiilor speciale. Educaţia specială este realizată în conformitate cu programele de studii, special
elaborate pentru satisfacerea necesităţilor copiilor cu disabilităţi. Copiii cu necesităţi speciale şi copiii ce
necesită îngrijire socială sînt educaţi în diferite tipuri de şcoli, aflate în gestiunea Ministerului Educaţiei şi
a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. Fiecare instituţie este responsabilă pentru îngrijirea şi
bunăstarea elevilor şi pentru respectarea drepturilor constituţionale ale fiecărui copil. Drepturile copiilor la
educaţie sînt asigurate de către stat, oferind oportunităţi egale de educaţie şi dezvoltare pentru toţi copiii.

CADRUL JURIDIC

Schimbările în viaţa economică, socială şi politică a Moldovei au creat necesitatea elaborării unui
cadru legislativ şi a unei politici noi educaţionale. Au fost adoptate trei documente majore: „Concepţia
Dezvoltării Învăţămîntului în Republica Moldova”, adoptată de către Parlament în 1994; Legea
Învăţămîntului, nr. 547 din 21.07. 1995 şi Planul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului în perioada 1995
- 2005. Plus la aceasta, a intrat în vigoare Strategia „Educaţie pentru Toţi” pentru anii 2004 - 2015, care va
fi discutată mai jos. Aceste documente includ copiii cu necesităţi speciale, deoarece au fost elaborate în
baza Legii Învăţămîntului. În conformitate cu Legea Învăţămîntului din 1995 (Articolul 33, p. 1, 2, 3)
„Învăţămîntul special este parte integrantă a sistemului de învăţămînt şi are ca scop educaţia, instruirea,
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recuperarea şi integrarea socială a preşcolarilor şi elevilor cu deficienţe psihice, fizice, senzoriale,
logopedice, socioafective şi de comportament sau cu deficienţe asociate”. Mecanismul selectării este de
asemenea explicat: „Diagnosticarea copiilor cu deficienţe psihice şi fizice se efectuează, în prezenţa
părinţilor sau a tutorilor, de către servicii medico-psihopedagogice, organizate prin Hotărîrea Guvernului
din 24 iulie 1994”. Învăţămîntul special se organizează la instituţii instructiv-educative speciale de tip
internat sau cu program prelungit.
Asistenţa psihopedagogică şi socială pentru copiii cu necesităţi speciale este reglementată printr-o
serie de declaraţii şi convenţii internaţionale cu privire la protecţia drepturilor copilului şi educaţia copiilor
cu necesităţi speciale. Acestea includ „Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului” referitoare la
educaţia copiilor cu necesităţi speciale (ratificată de către Republica Moldova în 1993), Declaraţia de la
Salamanca şi Cadrul de Acţiune (1994) etc.. Republica Moldova reglementează politica educaţiei speciale
şi drepturile copiilor aflaţi în dificultate prin decizii emise în spriginul acestor persoane. Iată în sinteză
cîteva acte legislative: Hotărîrea de Guvern cu privire la Concepţia naţionala privind protecţia copilului si a
familiei, nr.51 din 23.01.2001; Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Strategiei Naţionale privind
protecţia copilului şi familiei, nr.727 din 16.07.2003; Planul de Acţiune pentru 2003 cu privire la protecţia
socială a absolvenţilor şcolilor de tip internat, copiilor rămaşi orfani şi copiilor rămaşi fără ocrotire
părintească, aflaţi sub tutelă; Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Pilot „Copiii cu
Disabilităţi” obiectivul principal este de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi calitatea reabilitării copiilor cu
disabilităţi prin intermediul activităţilor şi serviciilor sociale, prestate la nivel central şi local, nr.1730 din
30.12.2002; Hotărîrea Guvernului cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi a celor
rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial, nr.1733 din 31.12.2002; Hotărîrea
Guvernului despre aprobarea Programului-pilot „Copiii orfani”, axat pe acordarea asistenţei copiilor orfani
în educaţie, instruire şi dezvoltare, nr.1321 din 09.10.2002, etc..
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Reducerea Sărăciei, prin Hotărîrea Guvernului nr.1730 din
31 decembrie 2002, a fost aprobat Programul pilot „Copiii cu Disabilităţi”, care prevede colaborarea
tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ce abordează politica protecţiei sociale aferentă necesităţilor copiilor cu
disabilităţi. Principalele obiective ale acestui program sînt: asigurarea măsurilor de prevenire a invalidităţii
copiilor; crearea şi asigurarea condiţiilor pentru abilitarea complexă medicală, pedagogică şi socială a
copiilor cu disabilităţi; asigurarea copiilor cu disabilităţi cu echipament tehnic pentru reabilitare şi autoservicii; promovarea realizării cercetărilor ştiinţifice în domeniul educaţiei copiilor cu disabilităţi;
asigurarea instruirii iniţiale şi continue pentru personalul pedagogic; şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi
muncă a copiilor cu disabilităţi şi a cadrelor didactice.
Instituţiile pentru copiii cu necesităţi speciale sînt reglementate printr-un şir de acte legislative:
Hotărîrea de Guvern despre aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2004 privind protecţia socială a
absolvenţilor şcolilor-internat, a copiilor orfani, copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească şi a celor aflaţi
sub tutelă, nr. 314 din 29.03.2004; Hotărîrea de Guvern despre modificarea Regulamentului cu privire la
modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1478 din 15 noiembrie 2002, nr. 389 din 31 martie 2003; Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 53 (1995) „Cu privire la unele măsuri de asistenţă pentru orfani şi copiii din
familiile socialmente vulnerabile, familiile cu un singur părinte şi familiile persoanelor neîncadrate în
cîmpul muncii” de rînd cu regulamentul „Cu privire la funcţionarea şcolilor ( gimnaziilor) de tip internat
pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrigirea părintească”. Ministerul Educaţiei, în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă a copiilor aflaţi în instituţiile speciale, a elaborat şi mai apoi a aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.1335 din 03.12.2004, normele naturale de asigurare cu produse
alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, obiecte de igienă personală, jocuri şi jucării pentru
copii orfani şi cei rămaşi fără îngrijirea părinţilor din casele de copii, şcolile (gimnaziile) - internat de toate
tipurile. O cotă anumită a fost alocată pentru admiterea aceastei categorii de copii la colegii, licee, şcoli
vocaţionale sau de meserii, unde ei pot studia o profesie sau continua studiile.
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STUDIU AL POLITICII AXATE PE GRUPURILE SPECIALE

Deşi educaţia copiilor cu necesităţi speciale este esenţială în toate societăţile, protecţia copilului şi
familiei rămîne o problemă socială majoră, indiferent de nivelul dezvoltării economice. În Moldova, o ţară
săracă, educaţia copiilor cu necesităţi educaţionale speciale se mai confruntă însă cu multe obstacole, cum
ar fi necesitatea investiţiilor financiare considerabile şi a resurselor umane, care sînt destul de minime.
Republica Moldova, ca şi alte ţări în tranziţie, se confruntă în prezent cu o explozie neaşteptată a
problemelor sociale, iar sistemul de protecţie socială nu este suficient dezvoltat. Dinamica tranziţiei a
afectat în primul rînd familiile şi copiii, a căror situaţie precară este consecinţa mai multor factori: situaţia
economică, politicile sociale şi discrepanţa dintre cadrul legislativ şi situaţia reală. Familiile numeroase,
îndeosebi cele din zona rurală, familiile cu un singur părinte, familiile cu copii cu disabilităţi şi alte
categorii se confruntă cu un număr mare de probleme de ordinul bunăstării sociale, a educaţiei şi asistenţei
medicale. Problemele considerabile, cu care se confruntă copii şi familiile în Republica Moldova, au
influenţat Guvernul să definească problemele familiei şi copilului drept prioritare pentru acţiunile de
protecţie socială.
În baza documentului conceptual cu privire la protecţia copilului şi familiei, adoptat în ianuarie 2002,
Guvernul a elaborat Strategia Naţională privind Protecţia Copilului şi Familiei, care a fost adoptată în
2003. Strategia prevede o abordare cuprinzătoare şi de lungă durată a problemelor copiilor, în particular a
celor mai vulnerabile categorii, cum ar fi copiii privaţi de grija părintească şi copiii cu disabilităţi.
Strategia Naţională „Educaţie pentru Toţi” (2004 - 2015)
Legislaţia Republicii Moldova respectă acordurile internaţionale adoptate pentru protecţia drepturilor
copiilor cu necesităţi educaţionale speciale şi a celor în situaţie de risc. În urma Forumului Mondial pentru
Educaţie de la Dakar (2000), Republica Moldova a elaborat Strategia “Educaţie pentru Toţi” pentru
anii 2004 - 2015, aprobată la 4 aprilie 2003. Scopul-cheie al Strategiei Naţionale “Educaţie pentru toţi”
constă în asigurarea accesului la educaţia de calitate pentru toţi copiii, în special a copiilor aflaţi în situaţii
deosebit de dificile: orfanii, copiii privaţi de îngrijirea părintească, copiii cu disabilităţi, copiii străzii, copiii
din familii socialmente vulnerabile, copiii refugiaţi, copiii aflaţi în conflict cu legea, copiii neglijaţi sau
supuşi abuzului, etc. Prin strategia “Educaţie pentru Toţi” Republica Moldova a identificat trei direcţii
prioritare: educaţia timpurie, accesul la educaţia de calitate, în special a copiilor aflaţi în situaţii deosebit de
dificile, şi educaţia neformală. Obiectivele majore ale Strategiei Naţionale includ: asigurarea către anul
2007 a accesului tuturor copiilor la educaţia de calitate; asigurarea către anul 2015 a accesului tuturor
copiilor, în special al celor ce se află în condiţii dificile, la o educaţie completă, liberă, obligatorie şi de
calitate; promovarea politicilor de integrare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în sistemul
educaţional general, elaborarea suportului metodic adecvat, în special pentru instruirea copiilor în situaţii
deosebit de dificile.
Obiectivele specifice ale Strategiei Naţionale includ dezvoltarea şi asigurarea oportunităţilor egale, a
drepturilor şi îndatoririlor pentru toţi copiii, îndeosebi pentru grupurile vulnerabile (orfani, copiii privaţi de
îngrijirea părintească, copiii străzii, refugiaţii, etc.) prin îmbunătăţirea tuturor aspectelor instituţiilor
educaţionale; aceasta va include crearea condiţiilor de reabilitare şi asistenţa materială pentru integrarea
socială, asigurarea copiilor din grupurile vulnerabile cu un program flexibil de studii, care ar satisface
cerinţele tuturor. Obiectivele asociate includ integrarea eventuală a copiilor cu necesităţi speciale în
sistemul educaţional general şi crearea condiţiilor favorabile pentru copiii din zonele rurale în scopul
finalizării învăţământului obligatoriu. Plus la aceasta, un alt imperativ este elaborarea noilor mecanisme de
facilitare a distribuţiei eficiente a resurselor financiare şi de încurajare în scopul pregătirii copiilor mici
prin educaţia preşcolară în fiecare comunitate. Şi ultima, standardele educaţiei vor fi asigurate prin
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protecţia socială şi profesională a cadrelor didactice, îndeosebi a celor ce lucrează în zonele rurale, şi prin
implementarea noilor metode ale educaţiei în baza utilizării tehnologiilor informaţionale.
Acţiunile practice ce urmează să fie realizate pentru atingerea obiectivelor menţionate mai sus includ
dezvoltarea cadrului legislativ, instituţional şi normativ, a resurselor umane, financiare şi informaţionale, şi
a serviciilor comunitare. Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ va fi realizată prin elaborarea sau
revederea actelor legislative cu privire la calitatea educaţiei, scopul fiind respectarea standardelor
internaţionale, prevăzute de documentele menţionate mai sus, astfel ca Cadrul de Acţiune de la Dakar
(2000); Programul Mondial de Acţiune pentru Copiii cu Disabilităţi (1983); Convenţia ONU cu privire la
Drepturile Copilului; Declaraţia Mondială de la Jomtien cu privire la Educaţia pentru Toţi (1990); Regulile
Standard ale ONU pentru Echitatea Oportunităţilor pentru Persoanele cu Disabilităţi; şi Declaraţia şi
Cadrul de Acţiune pentru Educaţia Copiilor cu Necesităţi Speciale de la Salamanca (1994).
Perfecţionarea cadrului instituţional se va axa pe îmbunătăţirea evidenţei copiilor din aceste instituţii
în scopul optimizării gestiunii procesului de învăţământ; pe crearea unei reţele de instituţii speciale, care va
oferi posibilităţi egale pentru toţi copii; pe crearea Centrelor pentru diagnosticare timpurie, reabilitare şi
educaţie. Dezvoltarea resurselor umane va contribui la consolidarea statutului cadrelor didactice, a
personalului medical şi altor categorii de angajaţi; la implementarea noilor metode de formare iniţială şi
continuă a cadrelor didactice; la consolidarea capacităţii manageriale şi didactice a cadrelor ce lucrează cu
copiii cu necesităţi speciale. Schimbările în gestiunea financiară trebuie să creeze un nou mecanism de
finanţare al sistemului educativ, de implementare a monitorizării şi evaluării granturilor financiare oferite
instituţiilor de către donatori pentru instruirea copiilor cu disabilităţi; de elaborare a programelor sociale şi
educaţionale pentru copiii cu necesităţi speciale; de implicare a comunităţii şi a autorităţilor publice locale
în procesul de identificare a resurselor extrabugetare pentru susţinerea instituţiilor şi a familiilor cu copii cu
necesităţi speciale. Perfecţionarea resurselor informaţionale va ajuta în elaborarea şi implementarea
indicatorilor de evaluare a sistemului educaţional la nivelul naţional, teritorial şi local. E necesar de
elaborat un uou curriculum. Noul curriculum trebuie să corespundă standardelor europene moderne, să fie
flexibil pentru copiii cu necesităţi educaţionale speciale, la fel, să se asigure elaborarea manualelor noi, ce
vor corespunde acestui curriculum. În sfîrşit, este necesară atragerea noilor resurse financiare, ce ar
contribui la asigurarea condiţiilor bune de studii pentru copii, îndeosebi pentru copiii din grupurile
dezavantajate.
Strategia Naţională este axată pe implicarea familiilor şi întregii comunităţi în realizarea obiectivelor
educaţiei copiilor aflaţi în dificultate: prin elaborarea unui program comunitar în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei; prin asigurarea în cadrul şcolii generale a asistenţei psihopedagogice şi a serviciilor de
asistenţă socială pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile lor; prin furnizarea informaţiei, prestarea
consultanţei şi acordarea asistenţei. Plus la aceasta, în viitorul apropiat se preconizează consolidarea
conştientizării problemelor în cauză de către membrii societăţii prin seminare, ateliere de lucru şi mass
media.
Incluziunea şi integrarea
Analiza experienţei din Occident sugerează anumite premise recomandate pentru integrarea copiilor
cu necesităţi speciale în şcolile generale, inclusiv respectarea drepturilor omului şi a diferenţelor
individuale, asigurarea resurselor financiare şi a condiţiilor decente de viaţă, flexibilitatea în perioada
procesului de integrare şi încurajarea opiniei publice pozitive. Promovarea integrării în societate este un
proces de lungă durată, iar integrarea va deveni cu timpul parte anticipată şi acceptată a vieţii. Nu
persoanele cu disabilităţi trebuie să fie nevoite să se adapteze la regulile şi condiţiile dictate de societate, ci
societatea trebuie să accepte şi să respecte diferenţele individuale. La Conferinţa Mondială a UNESCO cu
privire la Educaţia Persoanelor cu Necesităţi Speciale din Salamanca, Spania (1994) a fost semnată o
declaraţie comună, care a constatat că: fiecare copil beneficiază de dreptul fundamental la educaţie şi
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trebuie să beneficieze de oportunitatea de realizare şi menţinere a unui nivel acceptabil de instruire; fiecare
copil are caracteristici unice, interese, abilităţi şi necesităţi de instruire; sistemul educaţional trebuie să fie
structurat, iar programele educaţionale implementate astfel ca să se ia în consideraţie varietatea largă a
acestor caracteristici şi necesităţi. Copiii cu necesităţi speciale trebuie să aibă acces la şcolile de cultură
generală. Şcolile de cultură generală cu orientare spre incluziune sînt cele mai bune mijloace de combatere
a atitudinii discriminatorii, ele creează comunităţi de „bine aţi venit”, o societate incluzivă, asigură
educaţie de calitate pentru toţi; mai mult ca atât, ele contribuie la îmbunătăţirea întregului sistem educativ.
Noţiunea de “incluziune” sau “educaţie incluzivă” în Republica Moldova este concepută drept o
formă a educaţiei, prin care copilul cu necesităţi speciale frecventează aceeaşi şcoală ca şi fraţii, surorile
sau prietenii săi; frecventează aceeaşi clasă ca şi alţi copii de aceeaşi vîrstă; având ca obiectiv educaţia
individuală în dependenţă de necesităţile sale speciale şi beneficiază de asistenţă complexă medicală şi
psihopedagogică. Incluziunea în societate înseamnă îndepărtarea de un sistem de izolare şi excludere a
unor oamen, care din diferite cauze, au fost excluşi din societate, spre unul integrativ, mai uman, care
prevede asigurarea drepturilor egale. Incluziunea presupune garanţii de susţinere a celor aflaţi în dificultate
prin dezvoltarea şi asigurarea sistemelor de asistenţă. Includerea presupune armonia respectuoasă între cei
ce sînt diferiţi. Încercările recente de integrare şi incluziune a copiilor cu necesităţi speciale în şcolile de
cultură generală, pe parcursul ultimilor cîţiva ani în Moldova, nu s-au încununat cu succes din cauza
susţinerii insuficiente din partea autorităţilor şi a atitudinii inflexibile din partea părinţilor şi a cadrelor
didactice. Procesul de integrare a copiilor cu necesităţi speciale în şcolile de cultură generală este foarte
lent. Există şi o rezistenţă considerabilă integrării sau incluziunii copiilor cu necesităţi speciale. Mulţi
părinţi, elevi şi chiar cadre didactice din şcolile de cultură generală sau speciale nu s-au pronunţat în
favoarea procesului de integrare şi includere. Ideea păstrării sistemului rezidenţial actual prevalează. Astăzi
educaţia specială în Republica Moldova încă nu întruneşte standardele internaţionale pentru copiii cu
necesităţi educaţionale speciale. Discuţii extensive cu privire la procesul integrării au avut loc, însă
sistemul educaţional, totuşi, duce lipsă de susţinere financiară, un factor destul de important pentru
dezvoltarea cu suces a procesului de incluziune. Pentru a întruni standardele internaţionale în acest
domeniu este necesară şi formarea profesională a cadrelor didactice. Multe probleme rămîn nesoluţionate:
posibil că şcolile nu sînt pregătite să înscrie copiii cu necesităţi speciale, posibil că cadrele didactice nu sînt
pregătite să ofere asistenţă psihopedagogică calificată sau să combine diferite grupuri de copii, creînd o
atmosferă decentă de instruire.
Proiecte - pilot de incluziune şi integrare
În Republica Moldova există deja un exemplu de integrare, particular în cadrul educaţiei speciale, la
Complexul-pilot de Pedagogie Curativă “ORFEU”, care a fost creat în conformitate cu Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 511 din aprilie 2003. Acest Centru este destinat pentru copiii
diagnosticaţi cu retard mintal moderat sau sever. Înainte de a fi plasaţi în acest Centru copii erau izolaţi,
aflîndu-se în instituţii speciale pentru invalizi sau la domiciliu. Procesul de instruire este realizat în
conformitate cu programele experimentale de studii, aprobate de Ministerul Educaţiei şi în conformitate cu
programele individuale elaborate în colaborare cu serviciul medico-psihopedagogic. Ambele au fost
elaborate în conformitate cu capacităţile copiilor.
Unul din principalele obiective ale reformei sistemului educaţional în Moldova este ajustarea acestuia
la standardele europene. Din cauza nivelului scăzut al dezvoltării economice şi sociale din Moldova,
realizarea reformei fără susţinere din exterior este foarte dificilă. Guvernul a realizat deja un lucru
considerabil în procesul reformei educaţionale, cu susţinerea organizaţiilor internaţional. Moldova a
beneficiat de susţinere financiară şi contribuţii din partea Băncii Mondiale, Fundaţiei Europene de Formare
(ETF), UNICEF, Fundaţiei Soros, etc. Această asistentă a fost realizătă în special prin intermediul derulării
diferitor proiecte. Obiectivul cheie al acestor proiecte este consolidarea sistemului educaţional, ajustarea la
realităţile noi economice, sociale şi politice prin revederea curriculumului, elaborarea noilor manuale şi a
12

materialelor didactice pentru derularea cu succes a procesului instructiv-educativ, formarea iniţială şi
continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor noi informaţionale şi crearea unui
sistem modern de evaluare a procesului de instruire.
Cele mai importante proiecte sunt cele ale UNICEF, fiind în special axate pe educaţia copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale şi a copiiilor spitalizaţi. De exemplu, Proiectul „Educaţia pentru deprinderi de
viaţă în scopul prevenirii traficului şi şomajului în rîndul tinerilor din instituţiile rezidenţiale”, lansat de
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova în calitate de proiect
auxiliar, este la fel susţinut de UNICEF.
UNICEF pledează pentru crearea unui sistem public de îngrijire a copilului, mizând pe transformarea
îngrijirii instituţionale într-un sistem comunitar. Atenţie deosebită este acordată reîntregirii familiei,
educaţiei şi elaborării alternativelor comunitare pentru asigurarea protecţiei şi dezvoltarea corespunzătoare
a copilului. Doar un număr mic din familii sînt în stare să asigure o educaţiei specializată copilului cu
disabilităţi. De fapt, majoritatea copiilor cu disabilităţi sînt plasaţi în instituţiile rezidenţiale unde contactele
cu familiile se pierd. Spre regret, mulţi părinţi şi specialişti percep această modalitate drept cea mai
benefică pentru copil, deoarece statul în mod tradiţional asigură îngrijirea. Într-un şir de ţări UNICEF, în
cooperare cu autorităţile locale, susţine în prezent crearea centrelor comunitare pentru copiii cu disabilităţi.
Astfel de Centre vor contribui la crearea unui mediu sigur de protecţie a familiei şi în Moldova. UNICEF
susţine serviciile alternative pentru copii, scopul fiind evitarea riscului instituţionalizării şi menţinerea
copiilor în familii.
Proiectul Reformei învăţămîntului preuniversitar, cofinanţat de Banca Mondială şi axat pe prima etapă
a reformei învăţămîntului general obligatoriu, este un alt program important. Fundaţia Soros are
următoarele proiecte: „Dezvoltarea timpurie a copilului” pentru copii de vîrsta de creşă de 1-3 ani;
„Integrarea copiilor cu necesităţi speciale” pentru copiii cu disabilităţi; şi programul „Pas cu Pas” pentru
preşcolari şi şcoala primară.
Prin activitatea a astfel de organizaţii internaţionale ca UNESCO, Fundaţia Soros, UNICEF, etc. au
fost elaborate diferite programe educaţionale, iar în baza valorii lor educaţionale în şcoli au fost introduse
următoarele cursuri: „Educaţia pentru viaţa de familie”, „Noi şi Legea”, „Educaţia Civică”, „Educaţia în
pentru deprinderi de viaţă”, etc. Aceste cursuri încurajează elevii să fie siguri de sine şi consolidează
capacitatea lor de a-şi asuma responsabilitatea pentru propriul destin şi modul de viaţă.
Prin acordul semnat în luna martie 2005 de către Ministerul Educaţiei, Asociaţia Amici dei Bambini Italia şi Children’s Friends - Moldova, a fost lansat un nou proiect „Integrarea socială a copiilor din
instituţiile rezidenţiale”, scopul fiind promovarea politicii ce favorizează copiii din instituţiile rezidenţiale.
Proiect, ce corespunde prevederilor Convenţiei ONU şi altor convenţii internaţionale cu privire la
drepturile şi protecţia copilului, ale Strategiei Naţionale şi altor acte legislative în vigoare, are următoarele
obiective: dezvoltarea personalităţii copilului; promovarea programelor alternative şi integrarea copiilor
din instituţiile rezidenţiale în familii, consolidînd astfel relaţiile copil – familie - societate. Una dintre
primele activităţi a fost deschiderea la şcoala (gimnaziu) de tip internat nr. 1 din mun. Chişinău a
Ludotecii, dotată şi echipată pentru diferite activităţi educaţionale. În această şcoală de tip internat, bine
dotată pentru jocuri şi activităţi, copiii institutionalizaţi se joacă şi îşi petrec timpul liber împreună cu alţi
copii din comunitate.
Programul social „Curcubeul Copilăriei: Centrul pentru Copil şi Familie”, rezultatul unui alt acord
important semnat în luna februarie 2005 de către Ministerul Educaţiei, Salvaţi Copiii - Moldova, Amici dei
Bambini - Italia şi Children’s Friends - Moldova, tind să asigure respectarea drepturilor fiecărui copil cu
necesităţi speciale de a avea o familie. Principalele elemente în direcţia atingerii acestui obiectiv sînt:
prevenirea abandonării copiilor în rezultatul crizelor socio-economice şi familiale, promovarea activităţilor
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aferente îmbunătăţirii relaţiilor dintre copiii de la instituţiile rezidenţiale şi familiile lor biologice, şi
promovarea integrării copiilor din instituţiile rezidenţiale în familie. Acest program include un anumit
număr de proiecte, astfel ca: „O Familie pentru Fiecare Copil”, un proiect-pilot pentru identificarea
părinţilor adoptivi în Moldova; „Prevenirea Abandonului”, un proiect pilot axat pe susţinerea familiilor
vulnerabile pentru a preveni abandonarea copiilor; „Spre o Familie”, care încearcă să restabilească relaţiile
dintre copiii din instituţiile rezidenţiale şi familiile lor biologice (în derulare la şcoala(gimnaziu) de tip
internat nr. 1 din mun. Chişinău) şi „Un Vis... o Mamă şi un Tată”, scopul căreia este reîntregirea familiei.
Acest proiect promovează adopţia copiilor din instituţiile speciale, iar în cadrul lui vor fi organizate
seminare şi instruire pentru cupluri, care intenţionează să adopte un copil.
La 2 februarie 2005, în cadrul Programului „Copii Surzi din Moldova”, Ministerul Educaţiei şi
Asociaţia Mondială a Pediatrilor au semnat o Convenţie cu privire la instruirea moderatorilor în limbajul
semnelor la Universitatea Rhone-Alpes, Franţa.
Plus la aceasta, în perioada ultimilor cîţiva ani, multe ONG-uri şi-au desfăşurat activitatea în
Moldova, unele din ele au prestat servicii educaţionale pentru copiii cu deficienţe. Aceste ONG-uri includ:
ProDidactica, Centrul „Origami”(Chişinău), Centrul pentru Informare şi Documentare privind Drepturile
Copiilor, Centrul de zi pentru Reabilitarea şi Integrarea Socială a Tinerilor cu Disabilităţi (Chisinau),
Centrul de zi „Speranţa” (Chisinau), Centrul Comunitar pentru Educaţia Timpurie (Talmaz), etc.
Evaluarea şi plasamentul copiilor cu disabilităţi
Consiliul medico-psihopedagogic asigură în Moldova diagnosticarea exactă a copiilor cu necesităţi
educaţionale speciale în prezenţa părinţilor sau tutorilor. Acest Consiliu este responsabil pentru
diagnosticarea copiilor în scopul plasării lor în instituţiile speciale. Consiliul este unica instituţie de stat,
care defineşte necesităţile educaţionale speciale pentru copiii cu disabilităţi fizice, reţineri în dezvoltare,
mintale, boli cronice, şi deficienţe de văz sau auz. Consiliul primeşte cererile de la părinţii copiilor,
identificaţi de educatori sau medici drept avînd dificultăţi în dezvoltare în perioada timpurie. Membrii
Consiliului sînt specialişti de calificare înaltă în domeniul educaţiei copiilor cu necesităţi speciale,
psihologi, psihiatri, ortopezi, oculişti, etc., care asigură examinarea, diagnosticarea exactă, asistenţa
psihologică, evaluarea deficienţelor, furnizarea recomandărilor speciale cu privire la terapia vorbirii şi
diagnosticarea funcţională cu descrierea patologiei copilului, a disabilităţilor. Specialistul studiază fişa
medicală a fiecărui copil de la naştere pînă la cel mai recent control medical, registrele şcolare, agendele
copiilor şi documentele părinţilor sau tutorilor. Examinarea şi diagnosticarea copilului are loc la o şedinţă a
membrilor Consiliului republican medico-psihopedagogic: interacţiunea poate include şi jocuri, adiţional la
discuţii simple. Prin discuţia cu părinţii, cel mai frecvent doar cu mamele, medicii identifică informaţia
necesară despre copil, inclusiv despre situaţia în familie (spre exemplu, vîrsta părinţilor şi altor membri ai
familiei, nivelul de educaţie, starea sănătăţii), informaţia despre dezvoltarea prenatală a copiilor, bolile
suportate în copilăria timpurie, traumele, deficienţele în dezvoltarea fizică şi intelectuală, în procesul de
instruire, absenţele de la şcoală, repetarea claselor, comportamentul, intelectul al copilului şi altele.
Raportul Consiliului republican medico-psihopedagogic poate conţine concluziile unui sau a mai
multor specialişti, cum ar fi al pediatrului, referitor la dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii copilului,
înălţimea şi greutatea, volumul craniului şi bolile; a surdologului referitor la problemele de auz, sau a
ortopedului referitor la eventualele deformări ale scheletului. De asemenea, este posibilă şi contribuţia
specialistului logoped sau a psihologului cu privire la memorie şi capacităţile cognitive. Medicii oculişti
pot depista problemele ce ţin de văz, iar neurologii examinează starea sistemului nervos sau starea
emoţională. Educatorii pot oferi informaţii cu privire la nivelul de cunoştinţe ale copilului, capacităţile şi
abilităţile şcolare (citirea, scrierea, matematica, şi altele), capacitatea lor de observaţie, analiză, capacitatea
de a munci şi acceptarea asistenţei din partea adulţilor. Către sfîrşitul examinării, în baza discuţiilor
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specialiştilor şi părinţilor, Consiliul medico-psihopedagogic stabileşte diagnoza copilului şi recomandă cea
mai indicată instituţie educaţională.
Abordarea generală a clasificării
Există un şir de modalităţi de clasificare a persoanelor cu necesităţi educaţionale speciale, inclusiv
abordările medicale, funcţionale şi sociale. Prin abordarea medicală experţii în medicină utilizează
metodele clinice pentru determinarea „deficienţelor” senzoriale, mintale, funcţionale, de comportament sau
de vorbire; „deficienţă” înseamnă pierderea permanentă sau temporară sau o anomalie în starea fiziologică,
anatomică sau psihologică. Noţiunea de „deficienţă” poate fi ulterior definită drept „deficit”, aspectul
cantitativ al deficienţei, sau „infirmităţii”, o diminuare considerabilă sau absenţa unor funcţii importante.
Infirmităţile pot fi acomodate sau re-educate; infirmităţile, în opinia UNESCO, sînt „deficienţe de
funcţionare”. În final, „invaliditatea” înseamnă pierderea temporară sau pe viaţă a capacităţii de a lucra.
În abordarea funcţională, „incapacităţile” se datorează pierderii sau diminuării capacităţilor fizice,
mintale sau senzoriale, ceea ce periclitează realizarea normală a unor activităţi. „Incapacităţile”, care pot fi
reversibile sau ireversibile, inhibează realizarea normală a unei activităţi sau comportament. Incapacităţile
pot fi determinate printr-o serie de teste, inclusiv: testul de inteligenţă, auditiv, al văzului, sau examinările
dezvoltării funcţionale; certificarea medicală sau investigaţia socio-profesională a impactului incapacităţii
asupra relaţiilor sociale. Prin manifestarea lor ele pot fi fizice, mintale sau senzoriale, incapacitatea duce la
un comportament adaptiv, ceea ce cauzează o izolare personală, profesională sau socială mai mult sau mau
puţin gravă.
Abordarea socială include consecinţele deficienţelor, incapacităţii şi schimbările mediului. Un
„handicap” presupune anumite consecinţe sociale şi se poate manifesta în ajustarea inadecvată,
marginalizare, inechitate, segregare şi excludere. „Handicapii” umani sînt consideraţi socialmente
dezavantajanţi, din cauza limitării realizării unui rol social, în alte cuvinte, gravitatea disabilităţii depinde
de relaţia dintre persoană, împrejurimi şi modul ei de viaţă şi devine evidentă atunci, cînd persoana se
confruntă cu obstacolele culturale, fizice sau sociale, care îi periclitează accesul la activităţi şi servicii
sociale disponibile altora. Persoanele cu „handicap” se confruntă cu deficienţe multiple şi complexe, a
căror definire este dificilă, ele pot include: probleme de transportare pentru persoanele cu deficienţe fizice,
deficienţele de vorbire şi comunicare pentru oamenii cu deficienţe senzoriale, deficienţele de adaptare la
modul general de viaţă, alte probleme sociale ale persoanelor cu deficienţe psihice şi intelectuale.
Problemele profesionale, ce ţin de instruirea şi angajarea în cîmpul muncii. Deficienţele psihologice şi
sociale creează bariere de comunicare pentru persoanele cu disabilităţi în activitatea lor profesională şi
socială de fiecare zi, şi sînt cauze ale prejudiciilor ce ţin de posibilităţile profesionale ale persoanelor cu
disabilităţi.
“Deficienţele” duc la “incapacităţi”, care la rîndul lor stimulează condiţiile de „handicap”. Reacţiile
sociale contribuie semnificativ la impactul acestora asupra stării emoţionale şi psihologice a persoanei,
plasînd această persoana într-un eventual cerc vicios. Tipurile de categorii sînt descrise mai jos, deşi nu
sînt utilizate pentru colectarea datelor în Moldova.
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STATISTICA ŞI INDICATORII

Mai jos urmează o descriere succintă a clasificării generale a categoriilor de disabilităţi, urmată de
prezentarea datelor acumulate în Moldova, anume în şcolile speciale.
Principalele categorii ale persoanelor cu necesităţi educaţionale speciale
Deficienţele mintale contribuie la reducerea semnificativă a abilităţilor şi posibilităţilor de adaptare a
persoanelor cu disabilităţi la standardele generale ale coexistenţei sociale. Persoana se află într-o situaţie de
inferioritate faţă de alţi membri ai societăţii. Alţi termeni pentru definirea deficienţei mintale includ: retard
mintal, oligofrenia, insuficienţa mintală, disabilitatea intelectuală, handicapul mintal şi debilitatea mintală.
Deficienţele senzoriale sînt determinate de disfuncţia sau scăderea capacităţilor văzului sau auzului şi
afectează major modul de viaţă, relaţiile sociale şi procesele cognitive ale persoanei.
Deficienţele auditive pot periclita formarea normală şi dezvoltarea vorbirii, limbajului şi chiar a
proceselor cognitive. Biroul Internaţional al Audiofonologiei identifică următoarele grade ale pierderii
auzului: pierderea minoră sau deficitul uşor (20 - 40 dB); pierderea medie sau deficitul mediu (40 - 70 dB);
pierderea serioasă sau deficitul serios (70 - 90 dB); şi deficitul profund al auzului sau surditatea (peste
90 dB).
Deficienţele de văz pot fi clasificate în conformitate cu cîteva criterii, în dependenţă de indicii funcţiei
văzului: pierderea minoră a văzului (indicele acuităţii văzului între 0,5 - 0,3); pierderea medie a văzului
(indicele acuităţii văzului între 0,2 - 0,1); pierderea serioasă a văzului (indicele acuităţii văzului sub 0,1);
cecitate relativă – percepţia mişcării mîinii şi a luminii sau cecitatea absolută (orbirea) – lipsa percepţiei
luminii.
Deficienţele de vorbire sînt rezultatul disfuncţiei recepţiei, înţelegerii, dezvoltării sau realizării
comunicării din cauza variabilelor organice, funcţionale, psihologice sau ale educaţiei, care influenţează
persoana în perioada apariţiei şi dezvoltării vorbirii. Datorită importanţei vorbirii pentru dezvoltarea
proceselor cognitive, orice afecţiune ar putea influenţa calitatea gîndirii, inclusiv evaluarea relaţiilor cu alte
persoane şi personalitatea copilului. Sînt identificate următoarele categorii: obscuritatea pronunţării
(dislalia, disartria, rinolalia); obscuritatea ritmului şi coerenţei vorbirii (tachilalia, bradilalia, bîlbîiala);
obscuritatea vocii (afonia, disfonia, fonostenia); obscuritatea vocabularului citirii şi scrierii (alexia, agrafia,
dislexia - disgrafia) şi obscuritatea dezvoltării vocabularului (întîrzierea în apariţia şi dezvoltarea
vocabularului).
Deficienţele asociate reprezintă o categorie specială de obscuritate, cu sau fără etiologie comună,
afectînd două sau mai multe componente biopsihice ale unei persoane, cu consecinţe agravante pentru
relaţia ei cu mediul. Aceasta poate include orbirea şi/sau surdomutismul asociate cu deficienţe intelectuale;
orbirea asociată cu surdomutism, obscuritatea tactilă, a echilibrului, mirosului şi/sau gustului; nesiguranţă
locomotoră; şi asocierea a două sau mai multe tipuri de obscuritate senzorială.
Deficienţele fizice afectează aspectele locomotore ale unei persoane, atît aspectele neuromotore, cît şi
psihomotore, determinînd un şir de consecinţe pentru modalităţile de interacţiune cu mediul şi cu alte
persoane.
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Resursele statistice
Guvernul Republicii Moldova şi ministerele ce administrează instituţiile rezidenţiale (Ministerul
Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale) au recunoscut necesitatea elaborării unei baze de date,
care ar conţine informaţie despre copiii instituţionalizaţi. Deşi ministerele şi-au asumat iniţiativa de
elaborare a unui astfel de sistem informaţional, lipsa resurselor financiare creează obstacole pentru
acumularea informaţiei ample. Luînd în consideraţie aceste circumstanţe, ministerele şi-au exprimat
disponibilitatea lor pentru redresarea situaţiei prin solicitarea asistenţei din partea donatorilor internaţionali.
Guvernul Republicii Moldova şi Programul Uniunii Europene pentru Securitatea Alimentară au semnat la
23 iunie 2003 un Memorandum de Înţelegere, obiectivele căruia au fost atinse către anul 2004 .
Una din stipulările Memorandului prevedea acumularea datelor cu privire la plasarea copiilor cu
deficienţe din instituţiile rezidenţiale. Obiectivele acestui proiect: acumularea informaţiei despre copii
aflaţi în instituţiile rezidenţiale; monitorizarea situaţiei copiilor din instituţiile rezidenţiale; condiţiilor de
viaţă ale acestor copii; şi elaborarea metodelor de evaluare a copiilor din aceste instituţii.
Datele conţin informaţie cu privire la toţi copiii din instituţiile rezidenţiale. Fişa personală a copilului
plasat într- o instituţie rezidenţială conţine 13 componente: date personale cu privire la plasamentul în
instituţie; dezvoltarea copilului; educaţia; date cu privire la părinţi, tutori, fraţi şi surori, contacte cu
comunitatea etc.. Crearea unui sistem informaţional este foarte importantă pentru analiza de viitor a
situaţiei copiilor din şcolile rezidenţiale şi pentru promovarea politiciilor sociale cu privire la
integrarea/incluziunea pe viitor a acestor copii în şcolile de cultură generală.
În conformitate cu Strategia Naţională privind Protecţia Copilului şi Familiei, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 277 din 16 iunie 2003, crearea unei baze de date, care ar conţine
informaţii despre toţi copiii din instituţiile rezidenţiale ale ţării, este esenţială pentru procesul de dezvoltare
a politicilor sociale şi pentru adoptarea deciziilor cu privire la protecţia copiilor. Strategia a fost elaborată,
luîndu-se în consideraţie situaţia din Moldova şi prevederile Concepţiei Naţionale cu privire la Protecţia
Copilului şi Familiei (aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 51 din 23 ianuarie 2002),
de rînd cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.
Obiectivele Strategiei sînt asigurarea şi dezvoltarea politicii de protecţie socială a copilului şi familiei
la nivelul local şi naţional; ajustarea cadrului legislativ la prevederile Convenţiei ONU şi altor acte
internaţionale referitor la protecţia copilului şi familiei; consolidarea capacităţii instituţiilor în elaborarea şi
implementarea noilor modalităţi şi servicii aferente standardelor de calitate în protecţia copilului şi
familiei; crearea şi dezvoltarea sistemelor naţionale de monitorizare şi evaluare, a noilor mecanisme
financiare pentru promovarea şi asigurarea protecţiei copilului şi familiei şi a capacităţii familiei şi
comunităţii de a reduce riscul instituţionalizării copiilor cu necesităţi speciale; şi crearea unei opinii publice
pozitive cu privire la problemele copiilor cu necesităţi speciale.
De rînd cu modalităţile de implementare a lor, Strategia evidenţiază cinci componente independente,
care reflectă problemele copilului şi familiei: cadrul legislativ, cadrul instituţional, dezvoltarea
capacităţilor, serviciile comunitare şi resursele financiare. Strategia este planificată pentru o perioadă de 5
ani şi implică administraţia publică locală, întreaga comunitate şi societatea civilă.
Dezvoltarea unui sistem informaţional într-un instrument de monitorizare a bunăstării copiilor, plasaţi
la instituţiile rezidenţiale din Republica Moldova, trebuie să evalueze la fel şi eficienţa serviciilor prestate
lor. În viitor aceasta va ajuta la identificarea oportunităţilor pentru susţinerea acestor copii în mediul
familiei şi comunităţii şi a posibilităţilor pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate copiilor
instituţionalizaţi. Datele obţinute în rezultatul analizei cantitative şi calitative trebuie să fie utilizate de
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către ministerele de resort în elaborarea politicilor sociale cu privire la protecţia copiilor aflaţi în situaţii
dificile.
Tabelul 6.1 Copiii din şcolile speciale din Moldova în perioada anului şcolar 2003 - 2004 şi începutului
anului 2005

Datele cu privire la copiii orfani şi
cei privaţi de îngrijirea părintească,
anul de studii 2003 - 2004
Anul de studii 2003 - 2004
Copiii orfani
Copiii abandonaţi
Copii a căror părinţi sînt lipsiţi de
drepturile părinteşti
Copii a căror părinţi au fost
condamnaţi prin judecată
Copiii părinţilor cu boli mintale
Copii părinţilor inapţi de muncă
Numărul total al copiilor orfani şi
privaţi de îngrijirea părintească
Copiii din familii vulnerabile
Personalul pedagogic
Profesorii
Educatorii
Totalurile către încep. anului 2005

Numărul de copii la:
Instituţiile de tip
internat

Total

Instituţiile
speciale de tip
internat
1 922
119
59
50

Instituţiile
auxiliare de tip
internat
3 377
149
85
49

228

18

43

289

172
324
2 157

6
41
293

87
83
496

265
448
2 946

3 987

1 629

2 881

6 025

1 887

3 554

8 497
2 187
1 228
959
11 457

6 144
425
742
266

11 443
693
886
365

Notă: rata pentru 100 copii în şcolile de tip internat: Profesori – 10,73 şi educatori – 8,38
Sursa: Ministerul Educaţiei

Unele date statistice din domeniul învăţămîntului general demonstrează că în anul academic 1998 1999 reţeaua instituţiilor de stat constituia circa 1 549 şcoli, inclusiv 107 şcoli primare (doar cu clasele
primare), 631 gimnazii şi 625 şcoli medii (de asemenea incluzînd clasele primare). În învăţămîntul mediu
general, nevocaţional, îşi fac studiile circa 420 000 copii, dintre care circa 92% frecventează instituţiile de
învăţămînt mediu general obligatoriu. Clasele 1 - 4 sînt frecventate de circa 320 500 copii, ceea ce
reprezintă circa 96% din totalul copiilor acestui grup de vîrstă. Datele de mai sus includ tipul instituţiei de
învăţămînt; statutul juridic al copilului (orfan, abandonat, privat de îngrijirea părintească, etc.) şi numărul
de profesori şi educatori angajaţi în procesul de educaţie în instituţiile rezidenţiale.

ORGANIZAREA ŞCOLILOR

Ministerul Educaţiei gestionează 63 instituţii de tip internat în toată ţara, finanţate din bugetul de stat
sau din bugetul local, cu circa 11 600 copii. Plasamentul copiilor la o instituţie rezidenţială depinde de
necesitate şi se realizează în baza situaţiei din familie, prin diagnosticare medicală, decizie a Direcţieiilor
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de Învăţămînt raionale, a autorităţilor administraţiei publice locale, a consultaţiilor medicopsihopedagogice, a subdiviziunilor Ministerului Educaţiei. Părinţii iau decizia finală cu privire la educaţia
copiilor lor. Părinţii copiilor cu disabilităţi au dreptul de alegere între şcolarizarea la o şcoală pentru copii
cu necesităţi educaţionale speciale sau şcolă de cultură generală.
Pentru copiii orfani, copiii din familiile vulnerabile, cei cu probleme de comportament, boli cronice,
deficienţe ale văzului, auzului, disabilităţi fizice şi mintale, a fost creat un sistem de instituţii speciale.
Acest sistem al învăţămîntului special este organizat în paralel cu cel al învăţămîntului de cultură generală
şi include: educaţia preşcolară (grădiniţe speciale pentr copii, grupe speciale sau integrarea individuală în
cadrul grădiniţelor ordinare), educaţia primară şi secundară. Termenul „şcoală de tip internat” este folosit
pentru aproape toate tipurile de instituţii rezidenţiale, deoarece copiii cu statut de orfan, cu diferite tipuri de
boli (mai mult sau mai puţin serioase) şi cei din familiile vulnerabile nu au posibilitatea de a merge acasă
în fiecare zi sau în fiecare săptămînă după lecţii, ei rămîn în aceste instituţii aproape tot anul. Pe de altă
parte, există un şir de Centre de zi pentru aceste categorii de copii. Există şcoli de tip internat speciale,
sanatoriale, auxiliare şi pentru copiii cu devieri de comportament.
Copiii din familiile vulnerabile (sărace, cu mulţi copii sau cu un singur părinte), orfanii, copiii străzii,
refugiaţii, copii din zonele rurale şi alţii, care nu sînt asiguraţi cu cele necesare în cadrul familiei, sînt
plasaţi la şcolile (gimnaziile) de tip internat. Circa 35% din copii din instituţiile de tip internat sînt orfani
sau copii privaţi de îngrijirea părintească, iar 65% din cei rămaşi provin din familii vulnerabile. Copiii cu
boli serioase sînt educaţi şi trataţi în şcolile (gimnaziile) de tip internat speciale pentru copiii cu deficienţe
fizice sau senzoriale. Copiii cu retard mintal sînt plasaţi la şcolile auxiliare de tip internat.
Copiii cu necesităţi educaţionale speciale, la vîrsta de şapte ani, se înscriu în diferite instituţii speciale
în conformitate cu necesităţile lor. În perioadă copilăriei timpurii copiii cu necesităţi speciale rar
beneficiază de asistenţă psihologică sau de reabilitare; intervenţii care ar putea minimiza probabilitatea de
plasare la o instituţie. Lipsa unui sistem specializat în îngrijire în perioada timpurie a copilăriei, condiţiile
economice şi de viaţă dificile, care duc la sărăcia populaţiei şi migraţia părinţilor spre alte ţări pentru a găsi
un loc de muncă, sînt printre principalele cauze ce duc la creşterea numărului de copii plasaţi în instituţiile
rezidenţiale. Aceşti factori de asemenea sînt cauza creşterii numărului de copii cu boli cronice şi a unei rate
înalte a disabilităţilor; în prezent plasamentul acestor categorii de copii în instituţiile speciale este cea mai
bună modalitate de a le asigura asistenţă.
Tipurile de şcoli speciale în Moldova
Pentru copiii orfani, de vîrsta 3 - 16 ani, sau alţi copii, care nu pot fi îngrijiţi în familiile lor biologice
sau adoptive, există şcoli (gimnazii) de tip internat, gestionate ce către subdiviziunile Ministerul Educaţiei.
Există 19 şcoli (gimnazii) de tip internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părintească şi 3 case
de copii. În timpul perioadei de vacanţă sau la sărbători, orfanii şi copiii privaţi de îngrijirea părintească
rămîn la şcoală sub supravegherea educatorilor, sau îşi pot petrece timpul cu rudele sau tutorii lor. La
şcolile (gimnaziile) de tip internat copiilor li se asigură masa, îmbrăcămintea, încălţămintea, manualele,
jucăriile şi alte lucruri. Aceste şcoli activează în conformitate cu curriculumul învăţămîntului general
obligatoriu. După absolvire, copiii au posibilitatea să participe la examenele de admitere în şcolile
profesionale sau în colegii. Absolvenţii şcolilor internat sînt asiguraţi cu îmbrăcăminte, încălţăminte,
obiecte personale şi cu o anumită sumă financiară, prevăzută de lege. Dacă căutarea serviciului sau
admiterea pentru continuarea studiilor durează prea mult, elevii sub vîrsta de 18 ani au dreptul să se
întoarcă la şcoală şi să beneficieze de toate drepturile precedente, în perioadă cît durează amplasarea
acestuia la studii sau asigurarea cu un serviciu. În astfel de cazuri, aceşti copii pot să se angajeze în diferite
activităţi ale şcolii.
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Copiii cu deficienţe fizice sau senzoriale sînt instruiţi în şcolile speciale de tip internat pentru copiii cu
deficienţe fizice sau senzoriale. Obiectivele acestor instituţii sînt: educaţia, corecţia, asistenţa medicală,
terapia vorbirii şi asistenţa psihologică, reabilitarea, recuperarea şi dezvoltarea capacităţilor pentru
integrarea ulterioară în societate. Copiii sînt admişi în aceste şcoli numai la recomandarea consiliului
medico-psihopedagogic.
Cea mai numeroasă categorie de instituţii speciale este cea a şcolilor-internat auxiliare, 27 la număr
plus Centrul educativ curativ „Orfeu” pentru copiii cu retard mintal sever şi moderat, numărul lor fiind de
105. În şcolile – internat auxiliare, copiii cu retard mintal primesc cunoştinţe elementare la obiectele
generale şi sînt instruiţi pentru a educa la ei nişte abilităţi în diferite profesii, ceea ce va putea să le
faciliteze viaţa în viitor. Copiii ce frecventează grădiniţele auxiliare de copii şi cei cu probleme de însuşire
(2 sau mai mulţi ani de nereuşită în şcolile generale) sînt admişi de asemenea la aceste şcoli auxiliare.
Învăţământul obligatoriu în şcolile auxiliare se sfârşeşte cu clasa IX, şi se finisează cu susţinerea unui
examen, ce ţine de viitoarea meserie şi se desfăşoară în două etape: proba teoretică şi proba practică, axată
pe viitoarea lor profesie. Copiii cu deficienţe serioase, care studiază în conformitate cu programele
individuale, nu susţin examene. În cazuri particulare, pentru copiii diagnosticaţi, care din diferite motive nu
frecventează instituţiile preşcolare auxiliare, pot fi create grupe preparatorii. Numărul minim de copii în
aceste clase sau grupe este de 10, iar maxim de 16. Există cazuri cînd diagnoza Consiliului medicopsihopedagogic se schimbă, în acest caz copiii pot fi transferaţi în şcolile de cultură generală, aceasta se
admite numai în clasele primare şi la sfîrşitul anului de studii. Admiterea copiilor cu deficienţe în şcolile
auxiliare de tip internat se efectuiază în conformitate cu decizia Consiliului medico-psihopedagogic şi se
coordonează cu subdiviziunea corespunzătoare a Ministerul Educaţiei.
Şcoala-internat de tip sanatorial pentru copii cu boli cronice (neuropsihice şi cu boli ale sistemului
cardio-vascular), copii cu diferire deficienţe specifice şi cei cu deficienţe funcţionale. Şcolile sanatoriale
au misiunea de a oferi asistenţă medicală, reabilitare psiho-fizică, educaţie şi instruire. Ministerul Educaţiei
în coordonare cu Ministerul Sănătăţii aprobă personalul acestor şcoli. Copiii sînt plasaţi la aceste şcoli
după examinarea medicală, realizată de subdiviziunea Ministerului Sănătăţii. Vîrsta copiilor este între 6 - 7
şi 14 ani, inclusiv a celor ce se află la spitale o perioadă îndelungată de timp; durata studiilor este de la
clasa I la IX. Copiii de la şcolile sanatoriale sînt deja înscrişi în şcolile generale de la locul de trai şi se pot
întoarce în cazul ameliorării stării sănătăţii lor. O comisie specială, creată la policlinica locală, selectează
copiii pentru acest tip de şcoli. Pentru plasament într- o şcoală sanatorială sînt necesare examinări
medicale, vaccine, certificate ce atestă lipsa de contacte cu persoane contaminate, referinţe de la şcoală şi
extrase din registrele şcolare. Înscrierea în clase are loc la începutul anului şcolar în conformitate cu
cererile primite, dar şi în perioada anului şcolar pot avea loc cazuri de înmatriculare sau plecare de la
şcoală. Durata aflării unui copil la şcoala sanatorială este determinată individual. Procesul de instruire la
aceste şcoli este realizat în conformitate cu curriculumul învăţămîntului general. Numărul mediu de copii
în aceste clase este de 20, iar lecţiile durează 40 minute. În aceste instituţii copiii beneficiază de asistenţa
medicală necesară şi tratament.
Şcoala – internat specială pentru copii şi adolescenţi cu devieri de comportament activează în
conformitate cu legislaţia în vigoare, decizia judecăţii şi regulamentele Ministerului Educaţiei. Misiunea
şcolii este de a educa şi instrui copiii ce se află în conflict cu legea, ea este un centru de reabilitare socialpedagogică cu scopul schimbării psihologiei copiilor şi integrării lor în societate. Educaţia este orientată
spre formarea abilităţilor profesionale practice, respectarea legislaţiei statului, auto-respectului şi
respectului pentru alte persoane. Activitatea şcolii este bazată pe concepţia privind drepturile copiilor,
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, Codul Penal şi Codul Contravenţiilor Administrative.
Plasamentul în aceste instituţii a copiilor cu vîrsta cuprinsă între 11 şi 14 ani este realizat în baza deciziei
judecăţii, iar administraţia şcolii este obligată în termen de zece zile să informeze părinţii, tutorii,
autorităţile locale şi instanţa judecătorească despre admiterea minorilor la şcoală. Copiii se află în această
şcoală pînă la vîrsta de 15 ani sau, în cazuri excepţionale, pînă la vîrsta de 16 ani, iar prezenţa lor pentru o
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perioadă mai mare de trei ani poate fi permisă doar în cazul necesităţii finalizării anului şcolar. Deciziile de
plasare a copiilor cu devieri de comportament într-o clasă anumită depinde de fişele lor personale,
registrele şcolare sau rezultatul unui test oferit acestei categorii de copii de către o comisie specială şcolară.
Educaţia este în cea mai mare măsură individuală, bazată pe programele de studii, cerinţele şi
recomandările învăţămîntului general.
Ministerul Educaţiei de asemenea gestionează trei case de copii privaţi de îngrijirea părintească sau
copii din familiile vulnerabile (spre exemplu, cu părinţi neîncadraţi în cîmpul muncii). Copiii îsi fac
studiile în şcolile şi gimnaziile din comunitate. Durata aflării în aceste şcoli depinde de schimbările ce ar
putea avea loc în familie: îmbunătăţirea stării financiare, a climatului psihologic sau alte schimbări spre
bine.
Ministerul Sănătăţii gestionează orfelinatele pentru copiii mici cu diferite disabilităţi, inclusiv
disabilităţi mintale sau fizice, cei orfani sau privaţi de îngrijirea părintească, în perioada de la naştere şi
pînă la vîrsta de şase ani. În aceste instituţii copiii beneficiază de asistenţă, tratament, reabilitare şi instruire
adiţională. La vîrsta de şapte ani, copiii sînt transferaţi în instituţiile de învăţămînt, care sînt gestionate de
Ministerul Educaţiei, iar copiii cu disabilităţi mintale şi fizice, în dependenţă de nivelul disabilităţii sînt
transferaţi în instituţiile speciale gestionate de Ministerul Educaţiei sau Ministerului Sănătăţii.
Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru şcolile speciale de tip internat pentru copiii cu disabilităţi
mintale severe. Principala misiune a acestor şcoli este educaţia şi instruirea. Numărul acestor copii este de
aproximativ 3 000; circa 85% din ei sînt din familii vulnerabile. Copiii sînt admişi în aceste şcoli prin
decizia Consiliului medico-psihopedagogic din teritoriu. La selectarea şi plasamentul copiilor cu
disabilităţi în şcolile speciale se ia în consideraţie starea copilului, tipul de instituţie şi factorii geografici.
Statutul copilului este determinat prin situaţia în familie şi contextul acesteia, condiţiile de viaţă, vîrsta
copilului şi categoria disabilităţii. Tipul instituţiei şi obiectivele ei trebuie să corespundă necesităţilor
copilului cu cerinţe educaţionale speciale. Factorii geografici sînt de asemenea foarte importanţi, pentru a
nu izola copiii de mediul lor social. Aceste instituţii sînt pentru copiii cu vîrsta cuprinsă între şase şi 18 ani,
care au nevoie de îngrijire şi asistenţă medicală. La vîrsta de 18 ani, ei sînt transferaţi în localurile
rezidenţiale pentru adulţi, care sînt gestionate de acelaşi minister.
În Republica Moldova încă nu s-a elaborat un nou curriculum pentru copiii cu necesităţi speciale, care
ar corespunde standardelor europene moderne. Pentru a avea succes în educaţia copiilor cu disabilităţi, este
necesar de elaborat un curriculum flexibil, care ar satisface necesităţile tuturor copiilor. Programele
individuale de instruire trebuie să fie elaborate cu scopul pregătirii copiilor pentru angajare în cîmpul
muncii sau pentru continuarea studiilor în învăţământul secundar profesional sau cel mediu de cultură
generală. Acest lucru este esenţial, deoarece fiind susţinuţi, copiii cu disabilităţi ar putea dezvolta multe
capacităţi şi măestrie după absolvirea şcolii. La etapa curentă există multe obstacole în elaborarea unui
curriculum pentru copiii cu necesităţi speciale, inclusiv lipsa deciziilor cu privire la componentele
obligatorii comune ale curriculumului învăţămîntului mediu general şi cel special. Există şi alte probleme
de structură a unui curriculum integrat de studii, în principiile determinării obiectivelor, selectarea tipurilor,
a conţinutului şi metodelor.
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FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Guvernul Republicii Moldova în comun cu Ministerul Educaţiei, cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale, determină mărimea şarjei didactice a cadrelor. Ministerul Educaţiei determină condiţiile pentru
deţinerea unei funcţii de profesor. Remunerarea cadrelor didactice depinde de nivelul de studii, funcţia
ocupată, gradul didactic, titlul ştiinţific şi experienţa de muncă. În conformitate cu Articolul 54 al Legii
Învăţămîntului (1995), universităţile şi institutele asigură formarea iniţiala a cadrelor didactice; colegiile de
asemenea pregătesc cadre didactice pentru şcolile primare. Concepţia cu privire la Dezvoltarea
Învăţămîntului (1994) stabileşte cadrul juridic. Există cîteva instituţii de învăţămînt superior, care asigură
formarea iniţială a cadrelor didactice: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; universităţile de
stat de la Chişinău, Bălţi, Comrat, Tiraspol (cu sediul la Chişinău) şi Institutul Naţional de Educaţie Fizică
şi Sport. Structura cursurilor formării iniţiale a cadrelor didactice cuprind: studierea obiectelor academice
(40-45%); a obiectelor generale precum a fi filozofia, logica şi economia (20%); pedagogia (20%) inclusiv
psihopedagogia, metodica şi practica şcolară (15%). Practica şcolară începe în anul doi de studii, cu o zi la
fiecare două săptămîni petrecută la şcoală în aceeaşi clasă pe toată perioada instruirii studentului, studenţii
participă nu doar la lecţii, ci şi în toate aspectele vieţii şcolare zi de zi. La început studenţii doar asistă la
lecţiile date de către profesorul clasei, iar în al doilea semestru al anului trei ei devin responsabili pentru
susţinerea propriilor lecţii. În perioada anilor patru şi cinci, datorită deficitului de profesori la unele
obiecte, Ministerul Educaţiei permite stagiarilor să lucreze la şcoli cu şarjă deplină. Printr-un astfel de
proces studenţii sînt bine instruiţi prin aplicarea cunoştinţelor în practica pedagogică.
În conformitate cu Legea Învăţămîntului (Articolul 54, p. 8) profesorii trebuie să participe la un curs
de formare continuă fiecare cinci ani. După trei ani, fiecare profesor angajat în serviciu poate apela la
evaluare pentru acordarea unui „grad didactic”. Există trei niveluri: al doilea, primul şi cel superior.
Profesorii pot alege nivelul de evaluare, însă pentru a fi evaluaţi pentru nivelul întîi şi cel superior există
anumite cerinţe ce urmează să fie satisfăcute. (De exemplu, pentru a fi evaluat pentru nivelul superior,
candidatul trebuie să fie deja autor de manual sau să aibă lucrări scrise de cercetare metodică). În ceea ce
priveşte remunerarea, profesorii primesc două salarii minime pentru gradul nivelului doi, trei salarii
minime pentru gradul nivelului întîi şi patru salarii minime pentru gradul nivelului superior.
Necesitatea dezvoltării unui sistem de susţinere a creşterii profesionale a cadrelor didactice prin
dezvoltarea formării iniţiale şi continue este evidentă. Profesorii din şcolile generale nu sînt instruiţi
adiţional pentru a lucra cu copiii cu disabilităţi şi nu există formare adiţională pentru astfel de specialişti ca
psihologi şi pedagogi, care lucrează cu copiii cu necesităţi speciale. Instituţiile care asigură formarea
continuă a cadrelor didactice din instituţiile speciale sînt Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul „ProDidactica”. Metoda „Cascadă” este folosită pentru
formarea continuă, în conformitate cu care formarea începe centralizat şi ulterior se extinde progresiv în
direcţia instruirii locale la nivel regional şi în final la nivel de şcoală.
Prima specialitate ce aborda educaţia pentru copiii cu disabilităţi a fost „Defectologia”, afiliată în
1970 la Facultatea de Filologie a Universităţii „Ion Creangă”. Cîţiva ani mai tîrziu, în 1973, a fost creată
Facultatea de Defectologie, care a început să instruiască profesori în domeniul special al psiho-pedagogiei
şi terapiei vorbirii. În această perioadă de timp, 1 700 specialişti au absolvit această facultate. În 1995 şi
mai tîrziu în 1999 au apărut două specialităţi noi: psiho-pedagogia specială şi asistenţa socială; şi
psihologia şi terapia vorbirii. În această universitate profesorii sînt instruiţi la trei catedre: psihologie,
psihologie aplicată şi psihopedagogie specială şi asistenţa socială. În perioada ultimilor cîţiva ani,
specialitatea de asistenţă socială a fost deschisă şi la Universitatea de Stat din Moldova, la universităţile din
Cahul şi Bălţi.
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Cum pot părinţii ajuta cadrele didactice
Rolul părinţilor în educaţia copiilor cu disabilităţi este foarte important, în mod special prin
importanţa parteneriatului dintre părinţi şi cadrele didactice în eforturile lor de fiecare zi întru soluţionarea
problemelor copiilor. Părinţii caută mereu soluţii cât mai bune pentru copiii lor, dar încercările lor des nu
se încununează cu succes din lipsa unor cunoştinţe specifice în domeniu. Pentru a avea părinţii în calitate
de parteneri, este esenţial să fie organizate întruniri şi ateliere de lucru pentru părinţi împreună cu
psihologi, logopezi, medici şi alţi specialişti din şcoală. În aşa fel părinţii vor putea obţine cunoştinţe
despre deficienţele copiilor lor şi despre modalităţile prin care le-ar putea ajuta. De asemenea, poate fi
organizată participarea părinţilor în evaluarea copilului lor. Adunările generale ale profesorilor şi părinţilor
pot fi utilizate pentru a discuta progresul şi pentru a-i face pe părinţi conştienţi atît de capacităţile, cît şi de
limitările copiilor lor. O metodă eficientă de a susţine eforturile părinţilor pentru a ajuta copiii este
elaborarea unor recomandări şi implicarea părinţilor în elaborarea şi structurarea planurilor individuale
instructiv-educative în scopul pregătirii copiilor pentru încadrarea în cîmpul muncii sau pentru continuarea
studiilor.

CONCLUZII

Sistemul învăţămîntului special din Moldova se bazează pe reţeaua a 68 instituţii, de diferite tipuri,
amplasate în ţară. Aceste instituţii clasifică elevii prin statutul lor în ceea ce priveşte prezenţa îngrijirii
părinteşti corespunzătoare şi în conformitate cu necesităţile lor speciale. Şcolile medii de cultură generală
doar ocazional interacţionează cu învăţămîntul special. Programul Naţional cu privire la Dezvoltarea
Învăţămîntului şi Strategia “Educaţie pentru Toţi” prevăd o reformă esenţială a sistemului educaţional în
viitor, inclusiv punându-se accent pe procesul de incluziune al copiilor din grupurile dezavantajate,
dezvoltarea cadrului juridic corespunzător, reglementarea şi asigurarea resurselor umane şi financiare
suficiente.
Începînd cu luna mai 2005 Republica Moldova a aderat la Procesul de la Bologna. Deşi acesta se
referă mai mult la învăţământul superior. Procesul ar putea avea un impact pozitiv asupra învăţămîntului de
cultură generală şi asupra învăţămîntului special. Unul din obiectivele Procesului de la Bologna este
accesul la învăţămâtul de calitate pentru toţi. Un obiectiv major al Strategiei Naţionale “Educaţie pentru
Toţi” este asigurarea calităţii învăţământului pentru toţi copiii, îndeosebi pentru copiii cu necesităţi
educaţionale speciale. Acest obiectiv nu este o utopie şi trebuie să devină o realitate pentru Moldova, să fie
atins pas cu pas prin realizarea următoarelor activităţi: promovarea politicii de integrare şi incluziune a
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în sistemul învăţământului mediu general; asigurarea
posibilităţilor, drepturilor şi responsabilităţilor echitabile pentru toţi copiii, îndeosebi pentru cei în situaţii
dificile, prin îmbunătăţirea dotării didactice şi tehnice a şcolilor şi prin asigurarea unor condiţii decente de
viaţă; lărgirea şi diversificarea serviciilor educaţionale şi medicale pentru copiii cu necesităţi speciale,
elaborarea şi implementarea noului curriculum, care trebuie să fie flexibil şi ajustat la necesităţile copiilor
cu disabilităţi.
Plus la aceasta, pentru o satisfacere mai amplă a necesităţilor speciale este necesar de asigurat o
remunerare adecvată a cadrelor didactice, în conformitate cu evaluarea activităţii, protecţia lor socială şi
profesională, îndeosebi a celor din zona rurală, şi implementarea noilor tehnologii educaţionale. E necesar
de sensibilizat opinia publică cu privire la responsabilitatea întregii societăţi şi a fiecărei persoane în parte
pentru copiii cu necesităţi speciale, iar legislaţia naţională trebuie să fie aliniată la standardele
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internaţionale existente, precum este prevăzut de acordurile internaţionale. Trebuie să fie elaborate şi
implementate: noi metode de formare iniţială şi continuă a personalului instituţiilor speciale şi şcolilor
ordinare, în care să fie integraţi sau incluşi copiii cu cerinţe educaţionale speciale; noi mecanisme de
finanţare a instituţiilor speciale; o bază de date naţională, care ar conţine indicatori de evaluare şi
monitorizare a instituţiilor speciale la nivel central şi local; centre ce ar presta servicii psihopedagogice;
programe, complexe medicale, sociale şi psihopedagogice pentru identificarea, susţinerea şi reabilitarea
elevilor în situaţii de risc. Plus la aceasta, e necesară încurajarea susţinerii copiilor talentaţi şi a noilor
modalităţi de asigurare cu manuale, în special pentru cei din familiile dezavantajate.
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RAPORT DE SINTEZĂ

Raportul sinteză prezintă o analiză în comparaţie a rapoartelor de ţară a Bosniei şi Herţegovina,
Bulgariei, Croaţiei, Kosovo, FRI Macedonia, Moldovei, României şi Serbiei, utilizând următoarele
compartimente: carul juridic, politici educaţionale existente, date statistice şi indicatori, formarea
profesională a cadrelor didactice, implicarea părinţilor, conceptul pedagogic, curriculumul şi
organizarea şcolii. Se accentuiază faptul că sistemele educaţionale recent analizate, abea nu demult,
au reuşit să acorde atenţia cuvenită copiilor cu necesităţi speciale cât şi conceptului educaţia incluzivă.
Fără nici o îndoială, astfel de documente politice internaţionale ca Convenţia ONU cu privire la
Drepturile Copilului, Cadrul de Acţiune al Forumului Mondial pentru Educaţie de la Dakar, au jucat
un rol crucial în indentificarea şi implementarea reformelor politice educaţionale cu privire la educaţia
incluzivă. Necătând la faptul, că unele din aceste ţări întrunesc acelaşi trecut istoric şi politic, totuşi
resursele, scopurile şi metodele de ajustare ale practicilor educaţionale la cerinţele copiilor cu
necesităţi speciale variază considerabil de la ţară la ţară. Totuşi există unele probleme, din cele care
mai persistă, şi sunt încă de comparat, astfel ca: accesul limitat la datele statistice reale sau lipsa
sensibilizării opiniei publice în ceea ce priveşte educaţia incluzivă.
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Introducere
Toate ţările participante la proiect plasează educaţia „copiilor cu necesităţi speciale” în sistemul
educaţiei lor naţionale, deşi abordarea şi politicile aplicate de guverne şi ministere diferă. În perioada de
după lansarea schimbărilor politice de la începutul anilor 1990, sistemele educaţiei naţionale au fost supuse
unor reforme majore, iar fiecare ţară a elaborat propria strategie a politicii de implementare a schimbărilor.
În unele regiuni (spre exemplu, Bulgaria şi Kosovo), educaţia incluzivă reprezintă o prioritate pentru
guverne şi este reglementată prin legislaţia naţională cu privire la educaţie. Croaţia de asemenea acordă
prioritate copiilor cu necesităţi speciale. În FRI Macedonia reforma educaţiei în derulare este axată pe
integrarea socială a tuturor copiilor cu necesităţi speciale, inclusiv a copiilor cu deficienţe de însuşire, de
rînd cu copiii talentaţi. În Moldova sistemul educaţional existent asigură educaţia copiilor cu necesităţi
speciale prin învăţămîntului special, deşi guvernul depune eforturi pentru integrarea socială a copiilor cu
deficienţe. Acelaşi obiectiv este acceptat şi de guvernul din Muntenegru, unde reforma educaţiei în
derulare se axează pe crearea condiţiilor pentru integrarea copiilor cu necesităţi speciale în sistemul
învăţămîntului ordinar. În România învăţămîntul special face parte din sistemul naţional al învăţămîntului.
În Serbia, statutul învăţămîntului special şi al şcolilor speciale nu este clar reglementat în cadrul sistemului
educaţional, pe de altă parte Ministerul Educaţiei a creat un grup de experţi în domeniul educaţiei copiilor
cu necesităţi speciale, care a realizat un studiu al situaţiei curente şi a înaintat propuneri cu privire la
reformele necesare în acest sector.
În toate ţările există comisii oficiale, un organism sau o instituţie specializată, care stabileşte
deficienţa copiilor cu necesităţi şi ia decizii cu privire la înscrierea lor în şcolile speciale sau în sistemul
şcolar general. În mod normal, părinţii sînt implicaţi în procesul de adoptare a unor astfel de decizii.
Procesul de integrare/icluziune a copiilor cu orice fel de deficienţe, disabilităţi sau necesităţi speciale
în sistemul învăţămîntului general a demarat în toate ţările, inclusiv în ţările unde obiectivul educaţiei
incluzive încă nu a devenit o prioritate în legislaţie sau în politicile educaţionale.
În toate ţările, educaţia copiilor cu necesităţi speciale este organizată prin:
•

Şcoli speciale.

•

Clase speciale în şcolile generale.

•

Integrarea copiilor cu necesităţi speciale în clasele obişnuite.

Ţările diferă prin magnitudinea deficienţelor şi numărul copiilor integraţi în învăţămîntul general. În
Bulgaria tot mai mulţi copii sînt integraţi în şcolile de cultură generală, iar pentru copiii cu anumite
categorii de disabilităţi există şcoli speciale. În Kosovo doar un număr mic de copii cu „diferite deficienţe”
sînt integraţi în şcolile generale, iar în Croaţia unii copii cu “deficienţe de dezvoltare” sînt educaţi în grupe
şi clase speciale în şcolile primare generale. În FRI Macedonia educaţia primară este asigurată de o reţea de
instituţii speciale şi de şcoli generale, care pe lângă clasele ordinare dispun şi de clase speciale. În Moldova
copiii cu probleme şi deficienţe severe sînt plasaţi în instituţii speciale, care se află în subordinea
Ministerlui Educaţiei. De rînd cu aceasta, au fost instituite şi cîteva programe de integrare. În Muntenegru
există o reţea de instituţii pentru “copiii cu deficienţe de dezvoltare”. De asemenea, există unele şcoli
incluzive şi clase speciale în şcolile generale. În România copiii sînt înscrişi în şcolile speciale în
dependenţă de gradul de disabilitate (mediu sau sever). Copiii cu deficienţe minore, deficienţe de însuşire
şi probleme de comportament, etc. sînt integraţi în şcolile generale, unde li se asigură o asistenţă specială.
În Serbia educaţia copiilor cu necesităţi speciale este asigurată prin şcoli speciale, clase speciale în şcolile
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generale şi prin integrarea unor copii cu deficienţe sau necesităţi educaţionale speciale în clasele şcolilor
generale. În Bosnia-Herzegovina educaţia majorităţii copiilor cu necesităţi speciale este pînă în prezent
realizată în şcolile speciale sau în clasele speciale din şcolile generale. Cu toate acestea, se depun eforturi
de tranziţie spre un sistem al educaţiei prin integrare, care ar trata toţi elevii în mod echitabil.
Nivelul şi modalitatea asistenţei, de care beneficiază copiii cu necesităţi speciale în şcoli generale sau
speciale, diferă de la ţară la ţară. Acest fapt este valabil şi pentru anvergura şi modul de formare al cadrelor
didactice şi altor angajaţi, pentru disponibilitatea resurselor şi dotarea şcolilor şi instituţiilor cu echipament.
În toate ţările se practică o interpretare foarte variată a “educaţiei copiilor cu necesităţi speciale”.
Terminologia folosită de sistemele educaţionale pentru definirea “copiilor cu necesităţi speciale” este
diferită. Rapoartele menţionează “disabilităţi, deficienţe, dereglări, dezordini, obstacole pentru dezvoltare,
etc.” şi nu totdeauna este clar dacă aceşti copii sînt în situaţie de risc, sau au necesităţi educaţionale
speciale, provenite din deficienţe de ordin mintal, fizic, psihologic, de sănătate sau sociale. Acest fapt
parţial rezidă în practicarea “defectologiei” sau în clasificarea bazată pe abordarea medicală, aplicată pînă
în prezent.
În perioada recentă aproape toate ţările au început să considere drept “copii în situaţie de risc” pe cei
ce abandonează şcoala, reprezentanţi ai minorităţilor, pe cei proveniţi din mediul dezavantajat şi cu
probleme sociale. Un exemplu al extinderii definiţiei copiilor cu necesităţi speciale este FRI Macedonia,
care intenţionează să înlocuiască noţiunea de “deficienţe fizice şi psihologice” prin „necesităţi speciale ”,
căreia îi atribuie un context social mai larg. Bosnia-Herzegovina, Croaţia, Bulgaria, Moldova, România şi
Serbia conştientizează că copiii ce se confruntă cu factorii sărăciei, ai situaţiei economice, mediului
nesatisfăcător de viaţă şi privaţiunea de îngrijire părintească etc. trebuie să fie incluşi în categoria “copiilor
cu necesităţi speciale”. În Muntenegru această abordare se referă şi la copiii talentaţi.
Cadrul juridic
Cu excepţia Kosovo, care are un statut politic deosebit, ţările cuprinse de acest studiu au ratificat
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (CDC). Toate ţările fac referinţă la documentele
internaţionale, inclusiv CDC, Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de Acţiune cu privire la Educaţia
Copiilor cu Necesităţi Speciale (1994), şi Cadrul de Acţiune de la Dakar, adoptat de Forumul Mondial
pentru Educaţie (2000).
În perioada schimbărilor politice de după 1989 toate ţările au efectuat schimbări în legislaţia cu privire
la educaţie. Guvernele conştientizează necesitatea reformei educaţiei în ţările lor şi au întreprins paşi
enormi în direcţia promovării educaţiei pentru toţi şi a ajustării sistemului educaţional la standardele
europene.
În eforturile lor de promovare a reformei educaţiei, toate ţările sînt susţinute de către comunitatea
internaţională, în deosebi de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, 1999, care prevede susţinerea
ţărilor “în eforturile lor de promovare a păcii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi prosperităţii
economice pentru asigurarea stabilităţii în regiune”. Miniştrii educaţiei şi ai învăţământului universitar au
semnat un Memorandum de Înţelegere în 2003/04, prin care şi-au asumat angajamentul de cooperare în
direcţia realizării Programului Detaliat de lucru al Uniunii Europene cu privire la implementarea
obiectivelor sistemelor educaţiei şi a celor de formare în Europa. Ministerele semnatare au constatat, că un
domeniu prioritar pentru dezvoltarea şi reforma educaţiei este “extinderea accesului la învăţământul de
calitate şi asigurarea oportunităţilor egale pentru minorităţile naţionale, îndeosebi pentru comunităţile
romilor şi alte grupuri dezavantajate, inclusiv membrii grupurilor cu venituri mici, persoanele cu
disabilităţi, cetăţenii din comunităţile rurale izolate, etc.”
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În toate ţările responsabilitatea pentru educaţie îi aparţine Ministerului Educaţiei. În unele ţări această
sarcină, îndeosebi în domeniul educaţiei copiilor cu necesităţi speciale, ţine şi de competenţa Ministerului
Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Sociale sau a Ministerului Muncii. Plus la aceasta, în BosniaHerzegovina divizarea în unităţi şi cantoane a dus la existenţa diferitor standarde ale educaţiei şi a
trăsăturilor individuale ale politicii educaţionale.
În realizarea schimbărilor legislaţiei cu privire la educaţie, majoritatea ţărilor într-un fel sau altul s-au
axat pe “educaţia copiilor cu necesităţi speciale”. Spre exemplu, în 2002, Bulgaria a adoptat un Act cu
privire la Educaţia Publică, urmat de un şir de amendamente cu privire la educaţia copiilor cu necesităţi
speciale. În Croaţia, educaţia copiilor cu necesităţi speciale este reglementată prin diferite legi ce ghidează
diferite segmente ale educaţiei. Spre exemplu, Actul cu privire la Educaţia Preşcolară oferă prioritate
educaţiei copiilor cu necesităţi speciale, în acelaşi timp se menţionează insuficienţa susţinerii acestui sector
din cauza problemelor financiare sau ale altor resurse. În Kosovo, Legea cu privire la Educaţia Primară şi
Secundară reglementează educaţia pentru toţi copiii. Nu există lege aparte pentru copiii cu necesităţi
speciale, deşi un planul strategie pentru dezvoltarea învăţământului conţine recomandarea de elaborare a
politicii pentru educaţia copiilor cu necesităţi speciale.
În FRI Macedonia, Legea cu privire le Educaţia Elementară prevede obligativitatea asigurării
educaţiei copiilor cu necesităţi speciale, a copiilor cu deficienţe de însuşire şi a copiilor talentaţi. Această
lege conţine un şir de articole cu privire la diferite grupuri de copii cu deficienţe, disabilităţi şi necesităţi
educaţionale speciale. În Moldova, “Legea Învăţămîntului” reglementează educaţia copiilor cu necesităţi
speciale, iar Strategia Naţională “Educaţie pentru Toţi” apreciază educaţia copiilor cu necesităţi speciale
drept un domeniu prioritar. În diferite cantoane din Bosnia-Herzegovina există multe legi învechite, care
sunt încă în vigoare. Cu toate acestea, Legea Generală cu privire la Educaţia Elementară şi Secundară,
adoptată în 2003, prevede instruirea copiilor cu deficienţe în şcolile primare ordinare.
În Muntenegru, educaţia copiilor cu necesităţi speciale este reglementată prin cîteva legi: Legea
Generală cu privire le Educaţie (2002), Legea cu privire la Educaţia Preşcolară (2002), Legea cu privire la
Educaţia Elementară (2002), Legea cu privire le Gimnaziu (2002), Legea cu privire la Educaţia Secundară
Profesională (2002), Legea cu privire la Educaţia Adulţilor (2002) şi Legea cu privire la Educaţia Specială
(1992).
Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Muntenegru a creat o comisie pentru elaborarea unui prim proiect
al “Legii cu privire la Educaţia Copiilor cu Necesităţi Speciale”. Acest proiect a fost înaintat în Consiliul
Europei pentru examinare, care a recomandat ca prevederile acestui proiect să fie incluse în Legea
Generală cu privire le Educaţie, ceea ce s-a realizat în decembrie 2004. În România, în conformitate cu
unele documente internaţionale semnate de către ţară, “Legea Învăţămîntului” reglementează şi
învăţămîntul special, anume integrarea copiilor cu “deficienţe uşoare şi medii în învăţămîntul general”.
Serbia de asemenea a ratificat acordurile internaţionale cu privire la educaţie şi drepturile copilului.
Legea cu privire la educaţia în şcoala primară nu conţine prevederi referitoare la copiii cu necesităţi
speciale, însă în Amendamentul din 2002 se menţionează copiii cu “probleme de dezvoltare”, la fel Legea
prevede mecanismul de clasificare al acestor copii. Legea cu privire la Bazele Sistemului Educaţiei
din 2003 reformulează principiile şi obiectivele generale ale educaţiei şi pentru prima dată menţionează
“un rezultat al educaţiei”, care ar putea avea impact de lungă durată asupra educaţiei copiilor cu necesităţi
speciale.
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Studiu al politicii axate pe grupuele speciale
Cum se definesc necesităţile speciale?
Nu este surprinzător faptul că abordarea defectologică din trecut în ţările din Europa de Sud-Est a
influenţat modalitatea definirii copiilor cu necesităţi speciale prin termeni ai categoriilor de disabilităţi. Pe
de altă parte, în multe ţări reformele recente au extins definiţia prin includerea minorităţilor etnice şi, în
unele cazuri, chiar a copiilor talentaţi. Serbia este un exemplu clar al cazului, cînd definiţia “copiilor, care
necesită asistenţă socială specială” cuprinde un spectru larg şi este preferată definiţiei de “educaţie
specială”. Această definiţie reflectă starea de lucruri în ţările OCDE în general.
Principalele diferenţe dintre educaţia specială şi generală sînt evidente în termeni de plasament (în cea
mai mare parte copiii cu disabilităţi sînt educaţi la şcolile speciale), dar şi în termeni de necesitate a
instruirii individualizate, care ar satisface necesităţile copiilor. Schimbările în numărul elevilor din clase de
asemenea sînt pe larg acceptate drept foarte importante. Şcolile speciale au de obicei rate profesor-elevi
mai favorabile, iar numărul de elevi în clasele din şcolile generale sînt reduse în cazul,în care ele sînt
frecventate de copii cu disabilităţi. La nivelul secundar există tendinţa ca elevii cu necesităţi speciale să fie
instruiţi în şcolile vocaţionale, având drept scop angajarea lor pe viitor în cîmpul muncii, fără intenţia de a
continua studiile în învăţământul superior. Un raport de ţară constată, că un copil cu disabilităţi, absolvent
al şcolii secundare, beneficiază de posibilitatea de accesare a nivelul terţiar de educaţie. În altul, lipseşte
legătura dintre educaţia specială şi generală, sistemele paralele, la fel ca şi conecţiunea dintre şcolile
generale şi cele speciale.
Cum sînt înţelese şi formulate concepţiile de integrare şi incluzine? Cum poate fi implementată
incluziunea?
Ca şi în aproape toate ţările OCDE şcoli speciale, clase speciale şi clase ordinare pot fi găsite în toate
ţările Europei de Sud-Est. În cîteva din ele, multe şcoli sînt atît instituţionale, cît şi rezidenţiale. În
conformitate cu acordurile internaţionale (spre exemplu, cel de la Salamanca şi Convenţia ONU cu privire
la Drepturile Copilului) majoritatea ţărilor atrage atenţie considerabilă promovării incluziunii. Înţelegerea
concepţiei de incluziune, spre diferenţă de integrare, variază mult. În unele ţări nu există diferenţă în
utilizarea acestor noţiuni. Pe de altă parte, ambele sînt în general considerate drept evident diferite –
integrarea este înţeleasă drept plasarea elevilor cu necesităţi speciale în clasele obişnuite, iar includerea
presupune o schimbare esenţială în modalitatea de funcţionare a şcolilor prin adaptarea lor la necesităţile
copilului. Aceasta deseori însemnă că copii frecventează şcoala din comunitate, dar beneficiază de educaţie
individualizată. Ţările conştientizează că promovarea acestui proces necesită schimbări considerabile în
mentalitate, necesare în realizarea cu succes a reformei educaţionale.
Incluziunea presupune realizarea reformelor de cîteva nivele. Acestea includ modificări în cadrul
juridic, în terminologie, în asigurarea financiară, la fel cuprinde şi diverse modalităţi ale serviciilor
educaţionale, în formarea cadrelor didactice, atît iniţială, cît şi continuă (INSET), accesul fizic în şcoli şi în
instituţiile preşcolare. În acelaşi timp e necesar ca şi părinţii să se implice, iar atitudinea cadrelor didactice
din şcolile speciale şi cele ordinare urmează să se schimbe radical. Se solicită toleranţă din partea părinţilor
din şcolile generale şi implementarea unor mecanisme mai eficiente de monitorizare a procesului de
incluziune.
În sumar, este necesară o schimbare radicală a culturii la multiple nivele, cu strategii şi politici noi,
care vor fi implementate în practică la nivelul şcolii. Unele ţări au abordat la modul direct problemele de
implementare, au prevăzut importanţa realizării intervenţiei timpurii, înscrierea în educaţia preşcolară şi
anul întîi al şcolii primare. În paralel, s-ar putea efectua transferul elevilor cu disabilităţi mai puţin serioase
de la şcolile speciale în clase obişnuite. Plus la aceasta, unele şcoli speciale ar deveni accesibile pentru toţi
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copiii din comunitate. Profesorii din şcolile speciale pot de asemenea ajuta în promovarea procesului de
integrare devenind mai flexibili şi fiind disponibili să viziteze ambele tipuri de şcoli. Profesori selectaţi în
acest grup ar putea avea un rol mai important în oferirea asistenţei şi în elaborarea materialelor didactice
speciale.
Sînt oare toţi copiii educabili şi ţine oare aceasta de responsabilitatea guvernului?
Deşi în trecut nu totdeauna se respecta acest lucru, în prezent guvernele din toate ţările îşi asumă
responsabilitatea pentru educaţia tuturor copiilor, cel puţin pînă la finisarea educaţiei primare, deşi această
responsabilitate nu totdeauna aparţine ministerelor educaţiei. În pofida acestui fapt, deoarece multe din
aceste schimbări au parvenit doar foarte recent în unele ţări, nu toţi copiii cu disabilităţi frecventează încă
şcoala.
Sînt oare necesităţile elevilor cu disabilităţi sau în situaţie de risc luate în consideraţie la toate nivelele
procesului de reformă a educaţiei?
Răspunsurile la această întrebare sînt neunivoce şi ambigue, extinzînd-se de la „pe deplin” pînă la
„deloc”.
Sînt oare resursele substanţiale sau minime?
Resursele au fost universal recunoscute drept inadecvate. În majoritatea ţărilor, şcolile responsabile
pentru educaţia copiilor cu disabilităţi primeau puţine resurse adiţionale sau nu primeau nimic. De
asemenea, un şir de colaboratori sau administratori ai şcolilor speciale sînt îngrijoraţi că pentru personalul
şcolilor speciale integrarea sau incluziunea va însemna pierderea locurilor de muncă.
Ce factori sînt consideraţi drept obstacole sau facilitatori ai incluziunii şi echităţii?
Facilitatori sînt reformele educaţiei, care au creat un cadru juridic pozitiv, politica şi susţinerea ei de
către autorităţi, respectarea prevederilor acordurilor internaţionale, activitatea organizaţiilor
neguvernamentale, interesul şi flexibilitatea şcolilor, autonomia şi formarea profesională, mai ales prin
INSET, şi atitudinea pozitivă a cadrelor didactice. Alţi facilitatori sînt părinţii motivaţi şi dedicaţi,
consiliile şcolilor şi organizaţiile comunităţii, inclusiv multe organizaţii locale şi internaţionale de
asistenţă. Coordonarea între furnizorii serviciilor, inclusiv a serviciilor auxiliare, astfel ca cele de sănătate
şi sociale, este un factor esenţial al existenţei unui sistem lucrativ în educaţie. Una din ţări a subliniat rolul
evaluării şi importanţa sistemului ce permite individualizarea. Planurile individuale educaîiondle sînt un alt
facilitator al succesului incluziunii şi echităţii. Alţi facilitatori sînt climatul pozitiv socio-emoţional,
dotarea adecvată a şcolilor. Resursele deja disponibile în şcolile speciale sînt facilitatori ai incluziunii
atunci cînd sînt utilizate cu succes în instruire şi asistenţă în şcolile de cultură generală. În cîteva rapoarte
s-a menţionat eficienţa utilizării mass media drept facilitator în promovarea reformei.
Obstacolele sînt multilaterale: situaţia economică ca atare, cadrul juridic, lipsa clarităţii cu privire la
rolul factorilor de decizie, lipsa diagnosticării, a educaţiei preşcolare, a calităţii ănvăţământului copiilor cu
necesităţi speciale în şcolile generale, a datelor statistice, a formării cadrelor didactice, atitudinea negativă
a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice din şcolile generale (ceea ce duce la izolare), prejudiciile,
disputele teritorial-administrative cu privire la responsabilităţi, clasele cu număr mare de elevi, sarcină
peste normă, lipsa materialelor, resursele inadecvate, accesul limitat la alte servicii esenţiale, rigiditatea,
dificultatea în utilizarea abordării interdisciplinare, a sistemului de notare imperfect, în evaluarea
progresului individual, instruirea pe obiecte la nivelul secundar, cînd copiii se întîlnesc cu un număr mai
mare de profesori, în comparaţie cu nivelul primar cu un singur învăţător, şi restricţiile de vîrstă în privinţa
accesului la educaţia primară.
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Noi evenimente în dezvoltarea politicii pentru educarea copiilor cu disabilităţi şi celor în situaţie de risc
Copiii „în situaţie de risc” trezesc o îngrijorare tot mai mare în toată regiunea. Bulgaria indică că
mulţi dintre copiii, care abandonează şcoala, pot fi orfani, pot trăi in stradă sau chiar deveni parte a
reţelelor de trafic uman. Mulţi dintre copiii ce abandonează şcoala şi cei ce trăiesc în sărăcie sînt din familii
de romi. Depărtarea de şcoală, izolarea socială, lipsa interesului familiei în educaţie, pedagogia neatractivă
şi probleme de sănătate sânt prezentate drept cauze de abandon şcolar. În mod similar, mulţi dintre aceşti
factori au fost menţionaţi şi în studiul OCDE-CCIE1 cu privire la copiii în situaţie de risc în ţările OCDE.
În Moldova, Bosnia-Herzegovina, Serbia şi alte cîteva ţări, guvernele asigură şi un anumit spaţiu
rezidenţial pentru astfel de copii.
Noile iniţiative politice axate pe îmbunătăţirea educaţiei acestei categorii de copii sînt evidente. Noi
legi cu privire la respectarea drepturilor copiilor intră în vigoare, legi care pun accentul, precum în Serbia,
pe democratizare, descentralizare, depolitizare şi evaluare a sistemului educaţional în contextul economiei
generale. Se simte o presiune vădită asupra şcolilor generale astfel ca acestea să accepte toţi copiii.
Necesitatea unei abordări centrate pe copil şi individualizate pentru toţ copiii se acceptă atît pentru copiii
cu disabilităţi (inclusiv cu cele mai severe), cît şi pentru grupurile în situaţie de risc (astfel ca copiii
romilor), o flexibilitate mai mare fiind acceptată pentru aceste grupuri (spre exemplu, în Bulgaria educaţia
copiilor cu necesităţi speciale nu permite repetenţia).
Au loc schimbări şi în numărul de elevi în clase, iar formarea cadrelor didactice a devenit mai
prioritară. Unele ţări au planuri strategice îb vederea abordării concrete a factorilor socio-economici şi a
privaţiunii de îngrijire familială. Prosperă şi educaţia vocaţională.
Cum participă părinţii la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor?
Importanţa implicării părinţilor copiilor cu disabilităţi în procesul de educaţie al acestora este pe larg
apreciată de ministere, necătând la faptul că uneori părinţii nu realizează pe deplin că au un copil cu
disabilităţi şi implicarea părinţilor în educaţia acestui copil în trecut a fost minimă. Astăzi în multe ţări
părinţii sînt implicaţi la diferite nivele în guvernarea şcolii şi pot să-şi ajute copiii chiar şi in clasă. Plus la
aceasta, părinţii sînt deseori implicaţi în evaluarea copiilor lor şi pot insista asupra menţinerii copiilor lor în
clase ordinare,, chiar dacă prezenţa lor în aceste clase nu este atît de benefică pe cît ar putea să fie.
Cum se ia decizia cu privire la educaţia specială a unui copii?
Tendinţa s-a schimbat de la abordarea specific medicală a problemei, deseori bazată pe principiul
defectologiei, spre o abordare multi-disciplinară, care implică un spectru larg de practicieni. Au fost aduse
critici metodelor ce se bazau pe diagnosticarea copilului după o singură consultaţie. Această modalitate
este supusă riscului unor erori serioase, spre exemplu, diagnosticarea simplistă a copiilor romilor, ceea ce
duce la plasarea lor în şcolile speciale.
Cine îi ajută pe copiii cu necesităţi educaţionale specialeîn şcolile generale?
În multe ţări şcolile generale beneficiază de servicii de asistenţă în educaţia copiilor cu disabilităţi. În
România, spre exemplu, şcolile beneficiază de asistenţa serviciilor profesorilor asistenţi, a logopezilor şi a
centrelor interşcolare.. Clasele sînt de obicei mai puţin numeroase. În Croaţia numărul maxim al elevilor în
clasa cu un elev cu necesităţi speciale este de 28, cu doi-de 26, iar cu trei – de 24. Pentru copiii bolnavi este
asigurată educaţia la domiciliu. De asemenea, pentru elevii din clasele superioare se practică şi ghidarea
individuală a carierei.
1

Incluzive Education at Work: Students with Disabilities in Mainstream Schools (OECD, 1999)
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În alte ţări asistenţă profesională este foarte limitată. În FRI Macedonia, în cadrul activităţii unui
proiect pilot, au fost create unităţi mobile de defectologie, însă experţi pentru alte domenii, care ar putea să
ofere astfel de servicii, nu sînt încă disponibili. Mult se mizează în general pe părinţi pentru a-i influenţa să
acorde asistenţă adiţională copiilor.
Statistica şi indicatorii
În toate ţările statistica şi indicatorii, ce se conţin în rapoartele naţionale, demonstrează o insuficienţa
a informaţiei cu privire la elevii cu necesităţii speciale. Multe ţări constată, că datele fie nu există, sau sînt
foarte limitate. În rezultat analiza detaliată la acest moment este nejustificată. Plus la aceasta, se recunoaşte
că mulţi elevi cu necesităţi speciale nu frecventează şcoala. Mai mult, în unele ţări aceşti elevi se află în
instituţii în gestiunea diferitor ministere (spre exemplu, al educaţiei, sănătăţii, muncii), acest factor nu este
benefic pentru pregătirea bazelor de date exacte. Pe de altă parte, ţările conştientizează importanţa creării
unor baze de date cuprinzătoare în acest domeniu.
Atunci când estimarea este posibilă, ca în cazul ţărilor OCDE, variaţia datelor este considerabilă. Cota
copiilor cu disabilităţi în sistemul educaţiei obligatorii variază de la 1,7% în Bulgaria la 4,76% în Serbia şi
Muntenegru (în baza raportului pregătit de UNICEF în anii 1990). Croaţia (2.9%) şi Kosovo (3.3%) se află
între aceste două extreme. (Pe de altă parte, datele recensămîntului din Croaţia vorbesc despre o estimare
considerabil mai joasă, de circa 1,3% pentru nivelurile unu şi doi ale ISCED. Această estimare a fost făcută
de către OCDE în baza datelor furnizate de Croaţia).
Croaţia şi Kosovo au furnizat date cu privire la elevii cu necesităţi speciale din diferite localităţi. În
Croaţia, circa 66% din elevii cu necesităţi speciale studiază la şcolile generale, iar partea rămasă – în
şcolile sau clasele speciale. Situaţia din Kosovo este mai puţin clară, deoarece datele sînt incomplete, se
menţionează că 90% din elevii cu necesităţi speciale frecventează şcolile generale în învăţământul primar.
În Bulgaria un număr mic de elevi cu disabilităţi studiază la instituţiile generale (0,1%), ceea ce include
grădiniţele, şcolile generale şi şcolile vocaţionale. Astfel, nu este clară relaţia acestei cifre cu cea de 1,7%
dată mai sus pentru Bulgaria. În Serbia circa 6% din elevii cu disabilităţi frecventează şcolile speciale.
Datele din România demonstrează că în perioada ultimilor cîţiva ani numărul total al copiilor ce
frecventează şcolile speciale s-a redus de la 53 446 la 27 539, iar pentru şcolile generale acelaşi număr a
crescut de la 1 076 la 11 493. Dacă adunăm datele anuale ale diferitor plasamente şi le scădem unele din
celelalte, rezultatul demonstrează că 15 670 copii nu sînt la evidenţă evidenţă. Acest rezultat este o
estimare aproximativă, deoarece nu este dat (şi astfel nu poate fi luat în consideraţie) rotaţia anuală
generală a copiilor, iar din cauza acestui fapt diferenţa observată se datorează, probabil, altor factori.
E necesar de menţionat şi alte cîteva elemente. Serbia şi Muntenegru oferă estimări cu privire la copiii
cu deficienţe de auz (1%) şi de văz (0,5%), ambele cifre fiind substanţial mai înalte decît datele
corespunzătoare de care dispune OCDE (deficienţele de auz în OCDE variază între 0,05% şi 0,31%; de văz
– de la ,01% la 0,1%).
Serbia a furnizat date cu privire la distribuţia pe sexe a elevilor de la şcolile speciale. La nivelul
primar procentajul băieţilor este de 59,37%, iar al fetelor de 40,63%. La nivelul secundar procentajul
băieţilor este de 63,51%, iar al fetelor de 36,49%. Cote similare au fost citate şi pentru şcolile generale din
Kosovo, 61% - băieţi şi 39% - fete, şi 55% - băieţi şi 45% - fete. Această cotă de circa 60 la 40, adică trei
băieţi la două fete, repetă aproape cu exactitate distribuţia elevilor cu necesităţi speciale în ţările OCDE.
Croaţia de asemenea a furnizat date cu privire la numărul altor specialişti, implicaţi în educaţia
elevilor cu necesităţi speciale. Datele comparative, însă, nu sînt disponibile astfel ca aceste cifre să fie puse
în perspectivă. Cititorii interesaţi pot găsi datele în raportul Croaţiei. În Croaţia există şapte şcoli speciale
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la fiecare 100 000 elevi în învăţământul primar cu numărul mediu de 114 elevi pe şcoală. Pentru şcolile
secundare cifrele corespunzătoare sînt şapte şcoli speciale la 100 000 elevi cu numărul mediu de 87 elevi
pe şcoală.
În Bosnia-Herzegovina, “Duga”, un ONG local, a realizat o cercetare extinsă, care prezintă un studiu
al numărului de copii şia formelor de disabilităţi în întreaga ţară.
În toate rapoartele se remarca caracterul limitat al datelor, ceea ce subliniază necesitatea investiţiilor
substanţiale şi a dezvoltării tehnologiilor în acest domeniu.
Formarea cadrelor didactice
Rapoartele recunosc expres importanţa formării profesionale a cadrelor didactice atît pentru copiii cu
disabilităţi, cît şi pentru ceilalţi, cu toate acestea formarea pare a fi mai mult teoretică. Formarea
profesională diferenţiatăîn dependenţă de cerinţele educaţiei preşcolare, primare sau secundare şi este
foarte limitată în toate ţările în domeniul educaţiei elevilor cu necesităţi speciale. Formarea cadrelor
didactice pentru şcolile speciale cu forme concrete de disabilităţi deseori se practică în cadrul
„defectologiei”, iar perfecţionarea cadrelor pentru activitate la nivel preşcolar este foarte limitată sau
practic nulă în unele ţări.
În pofida problemelor curente, multe ţări planifică să reformeze radical procesul de formare a cadrelor
didactice ajustându-l la cerinţele promovării procesuluzi de incluziune. Spre exemplu, Bulgaria şi România
planifică ca formarea tuturor cadrelor didactice să cuprindă şi elemente ale educaţiei elevilor cu necesităţi
speciale.
O trăsătură particular notabilă este faptul că o mare partea a formării profesionale în acest domeniu
este asigurată de ONG-uri prin asistenţa din străinătate. Cursurile de perfecţionare, oferite de universităţi
par a fi considerate drept prea teoretice.
Sînt evident necesare eforturi pentru elaborarea cursurilor corespunzătoare de formare a cadrelor
didactice şi punerea la dispoziţia lor a diferitor facilităţi la nivel local..
Formarea altor specialişti
În unele ţări există cursuri de formare şi a altor specialişti, cum ar fi psihologii şi logopezii, însă acest
fapt nu este caracteristic pentru întreaga regiune. În România sînt realizate cursuri INSET pentru managerii
şcolilor şi pentru evaluatori.
Părinţii
Ţările conştientizează rolul important pe care îl au părinţii, nu doar în guvernarea şcolii la nivel de
consiliu, dar şi în educaţia copiilor cu disabilităţi. În unele cazuri părinţilor li se asigură accesul liber în
clase, astfel ca ei să-şi susţină copii la şcoală, în alte cazuri există anumite restricţii. Cu toate acestea,
importanţa implicării părinţilor este conştientizată, se planifică implicarea mai activă a părinţilor în viitor.
În Muntenegru legislaţia în curs de elaborare prevede dreptul de decizie al părinţilor cu privire la
participarea copiilor lor în programele de educaţie incluzivă din şcolile primare. Multe ţări, astfel ca
Moldova şi România, realizează cursuri şi seminare pentru părinţi la tema educaţiei copiilor cu disabilităţi.
Pedagogia
Educaţia copiilor cu necesităţi speciale în ţările Europei de Sud-Est a fost dominată în trecut de
principiile defectologiei, ceea ce de la sine stimula dezvoltarea sistemului de şcoli speciale. Cu toate
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acestea, aproape în toate ţările acceptarea recentă a principiilor incluziunii a creat oportunitatea de
regîndire a pedagogiei pentru aceşti elevi. Tendinţele curente, care prevăd plasarea copilului în centrul
sistemului educaţional şi elaborarea planurilor individuale de învăţare, sînt evidente şi chiar totalmente
puse în practică. Lipsa resurselor, mai ales a resurselor umane şi materialelor didactice, este identificată
drept o lacună serioasă, practic doar câteva ţări par a avea acces liber la tehnologiile informaţionale
educaţionale. O influenţă vădită şi un factor de încurajare “constructivistă” l-a avut programul “Pas cu
Pas”, iar în Kosovo – asistenţa oferită de către Finlanda pentru formarea cadrelor didactice din sistemul
educaţiei elevilor cu necesităţi speciale, alte activităţi ale ONG-urilor şi proiectelor - pilot implementate în
regiune. Deşi abordarea menţionată este axată pe educaţia elevilor cu necesităţi speciale, ea este pe larg
recunoscută drept utilă şi pentru învăţămîntul general. Cu toate acestea, se recunoaşte că pedagogia
educaţiei elevilor cu necesităţi speciale este una aparte, fiind mai intensivă în resurse şi mai individualizată.
Plus la aceasta, metoda generală de educaţie frontală, cînd profesorul este doar o sursă de informaţie, nu
totdeauna este cea mai indicată, iar prin aceasta se impune necesitatea schimbărilor în vederea
transformarii rolului profesorului în cel de organizator al însuşirii cunoştinţelor de către elevi. Această
metodă de predare se bazează mai mult pe acumularea informaţiei, soluţionarea problemelor şi abordarea
independentă a studierii de către elev, cea ce îi motivează pe elevi să fie mai creativi - o modalitate care
stimulează independenţa studierii, gîndirea critică, etc. Toate acestea sînt considerate drept strategii
cognitive esenţiale pentru funcţionarea efectivă în cadrul economiei cunoştinţelor.
Studierea prin cooperare, când copii se ajută unii pe alţii, este de asemenea un stimul în acest proces,
ea încurajează şi pune accentul pe importanţa lucrului în echipă şi pe colaborare. Aplicarea abordărilor
multiple, precum este descris în detalii în raportul din Kosovo, se manifestă ca novaţii importante în
asistenţa copiilor cu necesităţi speciale în vederea asimilării mai eficiente a materiei, luînd în consideraţie
diferenţele lor individuale. Aceste strategii permit profesorii să folosească o parte a timpului pentru
identificarea dificultăţilor de însuşire, cu care se confruntă elevii, şi să folosească această informaţie pentru
planurile lecţiilor următore şi elaborarea materialelor didactice. La rîndul lor, materialele trebuie să
motiveze şi să activizeze copiii, să fie bazate pe viaţa reală, să îmbunătăţească comportamentul social, să
fie multi-senzoriale (să dea posibilitate copiilor să folosească toate simţurile) şi să satisfacă necesităţile lor
specifice.
Curriculumul
Este evident că în toate ţările au intervenit şi continuă să intervină schimbări esenţiale în procesul de
elaborare a curriculumului, care deseori sînt realizate de către consiliile sau birourile nou create pentru
învăţământul special. Pot fi identificate un şir de tendinţe, În primul rând, controlul curriculumulu, care în
trecut era realzat de către autorităţile centrale, în prezent este divizat între autorităţile centrale, locale şi
comunităţi. În al doilea râînd, orientarea spre educaţiea incluzivă a influenţat ţările să caute trăsături
comune şi diferenţe îintre Curriculumul special şi cel general şi să înceapă procesul de aliniere a lor. Mai
există încă sigur diferenţe substanţiale între Curriculumul pentru şcolile generale şi cele speciale. În al
treilea rând, se aplică pe larg individualizarea Curriculumul prin utilizarea planurilor individuale de
instruire (PII) şi evaluarea instruirii prin monitorizarea progresului individual al elevilor. În România un
plan mai extins al serviciilor individuale oferă o asistenţă mai amplă în procesul de educaţie al elevilor cu
necesităţi speciale.
În Croaţia procesul de elaborare a planului de studii este în termeni generali descris ca fiind de patru
nivele:
•
•

Curriculum, elaborat la nivelul central.
Curriculum executiv de studii (planurile şi programele educaţivr) cu implementare locală.
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•

Curriculumul operaţional, elaborat de către un grup de profesori sau de un singur profesor,
responsabil pentru un obiect în şcoală.

•

Implementarea în clasă de către un profesor, ceea ce permite individualizarea.

De asemenea, se elaborează noi manuale şi materiale didactice. Reformele se datorează tendinţei
moderne şi pe larg acceptate în educaţie, conform căreia şcolile trebuie să se adapteze la necesităţile
copiilor, nu copiii să fie nevoiţi să se adapteze la cerinţele şcolii.
O altă tendinţă este ca elevii cu necesităţi speciale să beneficieze de un Curriculum, orientat mai mult
spre obţinerea unor calificări şi abilităţi. Ar părea ca există o opinie generală, că elevii cu necesităţi
speciale nu sînt în stare să – şi continue studii în instituţiile de învăţămînt superior, ceea ce cu siguranţă nu
este cazul tuturor. Deşi pregătirea pentru încadrarea în cîmpul muncii este evident de o mare importanţă
pentru toţi elevii, restrîngerea în acelaşi timp a aşteptărilor elevilor cu necesităţi speciale nu este
admisibilă.
Organizarea şcolilor
În general, şcolile sînt organizate centralizat şi au aceleaşi structuri de bază şi reguli referitor la
Curriculum, orele de lucru, ratele profesor-elevi, etc. Practic în toate ţările rata profesor-elevi este mult mai
favorabilă în şcolile speciale, comparativ cu cele generale. În multe ţări există un şir de consilii, care
asigură participarea personalului, a părinţilor şi elevilor în procesul de adoptare a deciziilor în şcoală.
Şcolile deseori lucrează în schimburi. În cea mai mare parte aceste şcoli nu sînt uşor accesibile pentru
elevii cu disabilităţi. Deşi, în principiu, sistemele trebuie să fie adaptate pentru educaţia elevilor cu
necesităţi speciale, în practică majoritatea rapoartelor de ţară neagă acest lucru. Nu doar accesibilitatea
fizică este problema (spre exemplu lipsa modificării şi adaptări a clădirilor), ci şi existenţa diferitor
obstacole pentru flexibilitatea mecanismelor de finanţare cât şi atitudinea cadrelor didactice din şcolile
generale faţă de elevii cu disabilităţi.
În România educaţia elevilor cu disabilităţi cognitive şi complexe se realizează la şcolile speciale, iar
a celor cu disabilităţi fizice şi senzoriale - la şcolile generale. Mai mult ca atât, în această ţară sistemele de
examinare permit facilităţi elevilor cu necesităţi speciale, spre exemplu, în termeni de timp suplimentar sau
prezentare pentru elevii cu deficienţe ale văzului a probelor de examinare în tipar mai mare sau în Braille.
Aceşti elevi îşi pot continua studiile la nivelul superior în cazul susţinerii examenelor de bacalaureat. Alte
ţări informează despre promovarea funcţionării claselor speciale în cadrul şcolilor generale, ceea ce reduce
distanţa dintre educaţia la şcolile speciale şi educaţia incluzivă.
Educaţia copiilor cu disabilităţi este realizată preponderent în şcolile speciale, deşi toate ţările au
politici de diferite nivele cu privire la asigurarea incluziunii. În unele ţări, învăţământul special este
asigurat în instituţii de tip internat. Aceste şcoli sînt adaptate la necesităţile particulare ale elevilor,
beneficiază de rate extrem de favorabile profesor-elevi şi sînt ajutate de către consultanţi suplimentari,
astfel ca profesorii asistenţi, psihologi şi logopezi.
Lipsa accesibilităţii şi resurselor, de rînd cu insuficienţa atitudinii pozitive din partea cadrelor
didactice, demonstrează necesitatea îmbunătăţirii educaţiei elevilor cu necesităţi speciale. Factorul pozitiv
este că informaţia furnizată de majoritatea ţărilor vorbeşte despre elaborarea noilor politici şi practici în
direcţia asigurării educaţiei incluzive, deşi calea ce urmează să fie parcursă este lungă.
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