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Abstract: Disability is an integral part of any society, is a reality that has raised many international
and national concerns. Often people with disabilities are dealt under the label they have, losing sight
the real person and his availability. The label is associated with stereotypes and prejudices and the
result is marginalization, exclusion, stigmatization. The presence of limitations creates conditions for
diversity that lead to labeling, to social reactions, at various psycho-emotional experiences resulting
from the label. The existing concepts in the literature to describe disability, their inappropriate use
undermine human dignity causing major mental and social damage to the person. Expressions as
,,child with special needs", ,,child with special educational needs" like terms ,,handicapped", ,,with
disabilities", ,,with impairments" creates in our opinion conditions for stigmatization, exclusion and
marginalization. In this regard we consider sintagmma ,,special child" as more appropriate because
of a less stigmatizing content and the approach and acceptance of ,,a special child" seems more
natural, more human and more likely to achieve than the approach and accepting of ,,a handicapped
child ", ,, a child with disabilities", ,,with impairments ", ,, with special educational needs", ,,with
special needs. " The content of the concept ,,special child" is less pejorative and discriminatory,
offering a diverse range of interpretations, especially positive.
Keywords: disability, impairments, special educational needs, special needs, special children

Problematica persoanelor cu dizabilităţi formează o realitate sensibilă, iar utilizarea
termenilor vizavi de această categorie de subiecţi trebuie să se facă cu precauţie pentru a nu
aduce atingere demnităţii umane. Normalitate/ anormalitate, deficienţă, incapacitate,
handicap, cerinţe educative speciale, copii cu nevoi speciale sunt concepte utilizate pentru a se
face referire la dizabilitate. Prin însăşi natura şi conţinutul lor, ele implică o oarecare
discriminare, diferenţă, şi se asociază nu de puţine ori cu stigmatizare. Abordarea persoanelor
cu dizabilităţi trebuie făcută printr-o cunoaştere adecvată, reală a lor, lăsând la o parte
preconceptele, prejudecăţile, tratând persoana în virtutea calităţilor şi a disponibilităţilor pe
care le posedă şi nu prin prisma limitărilor şi incapacităţilor sale. Pentru realizarea acestui
deziderat se impune cu necesitate cunoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor.
Conceptul de dizabilitate
Abordarea dizabilităţii a trezit de-a lungul timpului numeroase preocupări, de unde şi
încercările de conceptualizare şi definire a ei.
Organizaţia Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi apreciază dizabilitatea ca fiind
un produs al interacţiunii dintre persoana care are o anumită infirmitate şi barierele atitudinale
şi sociale pe care mediul le ridică şi de care această persoană se poate lovi.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dizabilitatea rezultă în urma unei
infirmităţi şi se manifestă sub formă de restricţie, de limitare sau lipsă a capacităţii de a
îndeplini o activitate la standarde sau în maniera considerate normale pentru fiinţa umană.
In anul 2001, pe baza propunerilor de reconceptualizare formulate de Philip Wood,
Organizaţia Modială a Sanătăţii elaborează „Clasificarea Internaţională a funcţionării,
dizabilitaţii şi sanătăţii – CIF”. Ea înlocuieşte vechea Clasificare Internaţională a
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Handicapului (CIH), iar în anul 2007 a publicat, ca rezultat a unei necesitaţi resimţite,
versiunea Clasificării Internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii pentru copil şi
adolescent (tânăr) – CIF-CA, CIF din 2001 neacoperind necesităţile de evaluare a
funcţionalităţii şi dizabilităţii copilului şi adolescentului. CIF utilizează un limbaj standardizat
care face posiblilă o comunicare eficientă la nivel mondial în contextul diferitelor discipline,
servind atât ca instrument statistic, de cercetare, de investigaţie clinică, politica sociala, de
educaţie, cât şi ca mijloc de realizare a drepturilor omului. CIF nu clasifica persoane, ci oferă
o descriere a funcţionării persoanei într-o anumită zonă din domeniul sănătăţii, descriere
efectuată în cadrul factorilor contextuali. Termenii utilizaţi în CIF pot să fie stigmatizanţi şi să
ducă la etichetare, lucru recunoscut şi de OMS. Prin urmare, pentru a înlătura acest aspect s-a
hotărât renunţarea la termenul de ,,handicap” şi utilizarea celui de ,,dizabilitate” ca un termen
general pentru persoanele cu anumite limitări, incapacităţi.
Având în vedere cã dizabilitatea apare ca rezultat al interacţiunii dintre trăsăturile de
sănătate şi factorii contextuali, indivizii nu trebuie să fie caracterizaţi exclusiv din perspectiva
limitărilor, a restricţiilor cu care se confruntã în activitate, ci şi prin prisma factorilor
contextuali, de mediu.
Văzută ca o abatere de la normalitate, dizabilitatea împiedică persoana sã ,,participe cu
uşurinţă într-o activitate complexă cum ar fi: mersul pe jos, văzul, auzul., gândirea”(Brown,
2002).
Abordată din perspectiva interacţiunii dintre o persoană cu anumite limitări şi
barierele ridicate în faţa acesteia de către mediul social, dizabilitatea determină numeroase
probleme legate de formarea şi dezvoltarea subiectului ca personalitate. Numărul mare al
implicaţiilor psihoemoţionale pe care le generează duce la afectarea calităţii vieţii subiectului,
ceea ce determină repercusiuni negative asupra integrării sale şcolare şi socio-profesionale.
Normalitate / anormalitate
Problematica
cuplului
normalitate/anormalitate
presupune
o
abordare
interdisciplinară, realizată din perspectivă psihologică, sociologică dar şi defectologică.
Normalitatea presupune raportarea la convenţiile umane împărtăşite social, adică
raportarea la normă, la ceea ce este social acceptat, nefiind nimic altceva decât rezultatul
necesităţii umane de ordine.
Abordată psihologic normalitatea este (Sillamy, 1996, p.211) ,,ceea ce se observă cel
mai adesea într-o societate dată, la o anumită dată”, fiind considerată o noţiune relativă ce
prezintă diferenţe de la un mediu social la altul, precum şi diferenţe legate de dimensiunea
timp.
Pentru Freud normalitatea este o ficţiune ideală, Erikson leagă normalitatea de
perioadele vieţii şi capacitatea subiectului uman de a le stăpâni, în timp ce Adler pune
normalitatea în relaţie cu disponibilităţile persoanei de a fi productiv/creativ, de a dezvolta
sentimente sociale.
Criteriile de normalitate vehiculate în literatura de specialitate apar ca etalon pentru
îmbinarea optimă, armonioasă şi echilibrată a întregului psihism, având ca rezultat o
funcţionalitate optimă. Ellis şi Diamond propun următoarele criterii de normalitate
(apud.Tudose, 2007)
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-conştiinţa clară a eului personal
-flexibilitate în gândire şi acţiune
-capacitate de orientare în viaţă
-nivel înalt de toleranţă şi frustrare
-autoacceptare
-realism şi gândire antiutopică
-asumarea responsabilităţilor pentru tulburările sale emoţionale
-angajarea în activităţi creatoare
-angajarea moderată şi prudentă în activităţi riscante
-conştiinţă clară a interesului social
-gândire realistă
-acceptarea incertitudinii şi capacitatea de ajustare a acesteia
-îmbinarea plăcerilor imediate cu cele de perspectivă
Este considerat normal tot ceea ce corespunde tiparului văzut ca medie a
carcateristicilor unui fenomen, a cărui evaluare se face prin raportarea la norme gata elaborate
şi acceptate. Din punct de vedere statistic, normalitatea este văzută drept valoarea medie a
fenomenelor biologice, psihologice şi sociale. Conform curbei lui Gauss porţiunea mediană
corespunde normalului iar extremele reprezintă devianţa, abaterea de la normalitate, adică
anormalitatea.
În medicină există tendinţa de a asimila omul normal individului perfect sănătos fizic,
în timp ce abordată psihiatric normalitatea reprezintă competenţa subiectului uman de a face
faţă problemelor cu care se confruntă, exteriorizată printr-o atitudine realistă faţă de sine şi
faţă de mediu, prin capacitatea de creştere şi dezvoltare continuă, orientarea flexibilă, creativă
spre înţelegerea situaţiilor concrete (Zamfir şi Vlãsceanu, 1993, p.333). Normalitatea ca
model este reprezentată de o conştiinţă clară, lipsa atitudinilor realiste, prezenţa manifestărilor
comportamentale expresive şi reactive cu abateri de la etalon, duc la destructurări ale
conştiinţei ceea ce crează teren pentru manifestări psihice deviante, adică pentru anormalitate.
Sociologic, frecvenţa mai mare a unor fapte constituie un indicator al calităţii de
,,normal” (Durkheim, 1974), iar normalitatea presupune o stare de conformitate cu o serie de
parametrii, norme, valori propuse din exterior şi considerate a fi dezirabile, cu o funcţionare
satisfăcătoare (Zamfir şi Vlăsceanu 1998). Conformarea este după Goffman (1968, p.152)
,,condiţia necesară pentru viaţa socială”, nerespectarea normelor sociale ducând la izolarea
individului , la excludera lui din cadrul societăţii care promovează normele respective.
Conformismul trebuie să fie însă echilibrat, pentru a nu se crea condiţii ce pot duce la
depersonalizarea subiectului uman (Chelemen, 2010).
Fiind detrminată socio-cultural normalitatea este dependentă de normele promovate
într-o anumită cultură, iar abaterile de la ceea ce este general acceptat se asociază cu
conceptul de ,,devianţă”, de anormalitate.
Anormalitatea din perspectivă sociologică desemnează ceva ieşit din comun, contrar
normelor uzuale unanim acceptate şi promovate la nivel social, iar din perspectivă psihopatologică termenul se referă la ,,devianţe constituţionale (malformaţii organice , deformări
corporale,etc) sau tulburări funcţionale (retard mental, tulbrări de limbaj,etc) (Băndilă şi Rusu,
1999, p.20).
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J.Ajuriaguerra (1970, apud.Şchiopu, 1997, p.482) consideră că ,,anormalul psihic este
inadaptabil spre deosebire de persoana normală care este adaptabilă chiar dacă nu e deplin
adaptată la un moment dat”.
Anormalitatea poate îmbrăca două forme :
a) subnormalitatea- care desemnează capacitatea inferioară a unui subiect uman de a
face faţă cerinţelor, normelor minimale unanim acceptate la nivel social fiind asociată cu
retard în dezvoltare, cu diverse limitări şi incapacităţi, şi
b) supranormalitatea- categorie în care se încadrează subiecţii cu potenţialităţi
superioare mediei populaţiei, adică acele persoane superior dotate care realizează performanţe
deosebite.
În cazul persoanelor cu dizabilităţi ,,devianţa se asociază cu subnormalitatea, fiind
determinată nu doar de potenţialul bio-psiho-fiziologic ci şi de interacţiunea complexă ce
apare între individ şi societate „(Chelemen, 2010, p.20).
Utilizarea termenului de ,,anormal” pentru persoanele cu dizabilităţi crează condiţii
pentru trăiri psihoemoţionale negative, asociate cu sentimente de non-valoare şi ruşine.
Persoanele cu dizabilităţi etichetate adesea ca ,,anormale” pot avea o dezvoltare cognitivă
normală sau chiar peste media populaţiei, impedimentul lor fiind de ordin fizic. Totodată
deficienţa poate fi dobândită iar utilizarea termenului ,,anormal” aduce atingere demnităţii
umane, stimei de sine, crează condiţii pentru discriminare, marginalizare. In general termenul
,,anormal” este asociat unui intelect sub media pupulaţiei (deficienţei mintale), iar persoanele
astfel etichetate vor fi asociate, conform stereotipurilor promovate la nivel social, cu această
categorie de deficienţă, fiind tratate în virtutea etichetei şi nu a disponibilităţilor reale pe care
le au.
Deficenţă, incapacitate , handicap
La ora actuală întâlnim în literatura de specialitate numeroase concepte utilizate pentru
a se face referire la persoanele cu dizabilităţi. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avut
preocupări largi pentru o definire cât mai clară a conceptelor, terminologia utilizată
cunoscând de-a lungul timpului numeroase modificări, urmărindu-se eliminarea conotaţiilor
negative, discriminatorii, stigmatizante. Handicapul este vãzut de P.Wood ca o consecinţă a
maladiilor asupra persoanei şi îl analizează în trei planuri: al deficienţei, al incapacităţii şi al
dezavantajului social.
Deficienţa reprezintă ,,perturbarea cu caracter temporar sau definitiv a unei structuri
anatomo-fiziologice sau psihice care afectează capacitatea de muncă şi dereglează procesul
de adaptare şi integrare a persoanelor în societate” (Blândul, 2007, p.12). Deficienţa poate fi
rezultatul unui accident, a unei maladii dar şi rezultatul unui mediu mai puţin favorabil de
dezvoltare a unui copil, în special datorat carenţelor afective (Vrăşmaş,Daun şi Muşu, 1996,
p.10). Deficienţa vizează aspectul medical şi desemnează o stare patologică ireversibilă sub
acţiunea terapeutică.
Incapacitatea presupune ,,reducerea parţială sau totală a posibilităţii de a realiza o
activitate (motrică sau cognitivă) sau un comportament”(Băndilă şi Rusu, 1999, p.105). Din
punct de vedere social incapacitatea se asociază cu dificultăţi în realizarea sarcinilor impuse
de mediu şi are la bază una sau mai multe deficienţe. Ea poate fi cauzată de disfuncţionalităţi
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manifestate la nivel senzorial, intelectual, fizic, de condiţii de sănătate. Aceste
difuncţionalităţi pot avea un caracter temporar sau permanent, fiind reversibile sau
ireversibile, progresive sau regresive (Chelemen, 2010).
Handicapul reprezintă ,,dezavantajul din perspectivă socială care rezultă în urma unei
deficienţe sau incapacităţi şi care împiedică sau limitează împlinirea de către persoana
afectată a cel puţin unuia dintre rolurile normale în raport cu vârsta, sexul, factorii sociali şi
culturali. Acest dezavantaj se conturează prin raportare la alţii sau prin raportare la valorile
sociale existente”(Manea, 2000, p.91).
Cerinţe educative speciale, copii cu nevoi speciale
Conceptul ,,Special educational needs” (CES) echivalent în limba română cu ,,cerinţe
educative speciale”a fost consimţit în 1978 de psihopedagogia britanică şi preluat ulterior de
alte state. Este un concept cu o largă utilizare în sfera politicilor şi practicilor educaţionale,
fãcând referire atât la persoanele cu dizabilităţi cât şi la cele cu potenţialităţi superioare.
Având în vedere că numărul persoanelor cu dizabilităţi este procentual mai mare decât al
celor consideraţi superior dotaţi , utilizarea sintagmei are o răspândire mai mare cu referire la
dizabilitate.
În ţara noastră ,,cerinţele educative speciale” sunt definite în Legea nr. 448/2006 ca
„necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei
adaptate particularitaţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau
tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă de tip medical, social etc.”
Ecaterina Vrăşmaş (1996, p.27,apud.Chelemen, 2010, p.45) vede cerinţele educative
speciale(CES) ca ,,necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei
şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau
caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum şi o intervenţie, prin
reabilitare/recuperare corespunzătoare”.
Cerinţele educative speciale reclamă o educaţie specială a cărei menire este de a
răspunde nevoilor proprii, unice a elevului (nevoi ce rezultă din prezenţa dizabilităţii) şi de a
ajuta elevii să-şi însuşească informaţii, cunoştinţe şi deprinderi pe care le învaţă şi ceilalţi
copii (Individuals with Disabilities Education Act(IDEA),2004, apud. Pierangelo şi Giuliani,
2008, p.1)
IDEA (2004) identifică treisprezece categorii de dizabilitate pentru care copiii sunt
consideraţi eligibili pentru educaţia specială şi serviciile conexe pe care aceasta le presupune
şi le oferă (apud. Pierangelo şi Giuliani, 2008):
1.autism
2.surditate
3.surdo-cecitate
4.tulburări emoţionale
5.afectarea auzului (deficiente auditive)
6.retard mental
7.dizabilităţi multiple
8.dizabilităţi ortopedice
9.alte deficienţe de sănătate
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10.dizabilităţi de învăţare specifice
11.tulburări de vorbire sau limbaj
12.leziuni cerebrale traumatice
13.deficienţe vizuale, inclusiv cecitate
Cerinţele educative speciale sunt caracteristice copiilor cu diferite tipuri de dizabilitate
fiind strâns legate de evaluarea disponibilităţilor de ordin senzorial, intelectual, motric, verbal,
afectiv, social, comportamental. Raportat la nivelul dezvoltării acestor disponibilităţi trebuie
să se aleagă cea mai bună strategie de educare şi recuperare a acestor copii (Chelemen,
2010,p.45), adică o educaţie specială concordantă cerinţelor educative speciale.
Totuşi utilizarea sintagmei ,,cerinţe educative speciale”presupune devieri de la normal,
care adesea accentuează diferenţele existente ducând la discreditare, stigmatizare, trăiri
negative.
Abordarea dizabilităţii din perspectiva principiului normalizării, a egalizării şanselor
urmăreşte inclusiv utilizarea unei terminologii non-discriminative de aceea termeni precum
,,copil cu handicap”, ,,copil cu deficienţă” au fost înlocuţi cu sintagma de ,,copii cu nevoi
speciale”.
Sintagma ,,nevoi speciale”are o sferă largă incluzând şi aspecte legate de asistenţa
medicală, socială, educaţională şi juridică.
O analiză aprofundată a conceptului de ,,nevoi speciale” ne conduce la concluzia
confom căreia o persoană /un copil cu dizbilităţi are în esenţă aceleaşi nevoi fundamentale
identificate de Maslow (fiziologice, de securitate, de apartenenţă,de cooperare, de stimă, de
realizare), nevoi pe care le au şi persoanele fără dizabilităţi. Într-adevăr persoana cu
dizabilităţi are nevoie de ceva special şi anume de ,,un sprijin special pentru satisfacerea unor
nevoi fireşti”(Chelemen, 2010, p.47). Sprijinul special este unul particularizat conform
caracteristicilor fiecărui copil, disponibilităţilor reale ale fiecăruia iar copilul beneficiază de
acesta prin intermediul serviciilor sociale puse la dispoziţia lui, prin educaţie, terapii de
recuperare în vederea dezvoltării şi valorificării la maximum a potenţialului său.
Noile tendinţe manifestate la nivel mondial în ceea ce priveşte utilizarea terminologiei
vizavi de dizabilitate sunt în acord cu modelul social al acestui fenomen. Sintagma ,,persoană
cu dizabilităţi, cu handicap , cu CES, etc” au fost înlocuite cu cea de ,,persoană dizabilitată”
tocmai pentru a sublinia faptul că dizabilitatea este produsul relaţiei persoana-mediu şi nu un
atribut al persoanei. Mediul este cel care ,,dizabiliteaza” persoana, prin incapacitatea de a se
adapta nevoilor tuturor membrilor săi, prin barierele fizice şi sociale pe care le ridică în faţa
acestor subiecţi.
Concluzii
Persoanele cu dizabilităţi sunt parte integrantă a societăţii noastre şi prin urmare ele
trebuie privite şi tratate ca atare. Dezideratul de incluziune şi egalizare a şanselor nu poate fi
realizat decât în condiţiile unei mentalităţi adecvate, sănătoase. Această mentalitate porneşte
de la utilizarea conceptelor vizavi de această categorie de subiecţi, concepte care trebuie să
elimine stigmatizarea şi implicit segregarea, să promoveze atitudini sănătoase şi o cunoaştere
reală a acestor persoane.
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Deşi sintagma ,,copiii cu cerinţe educative speciale” pare mai potrivită decât ,,copiii cu
nevoi speciale”, în opinia noastră asemeni termenilor de,,handicapat” , ,,dizabil”, ,,cu
deficienţe” şi aceasta creazã condiţii de stigmatizare, de excludere şi marginalizare. Adesea
persoanele cu dizabilităţi sunt tratate în virtutea ,,etichetei” şi nu a posibilităţilor reale de care
dispun. Utilizarea sintagmei ,,persoană/copil special” are în opinia noastră un conţinut mai
puţin stigmatizant, iar abordarea şi acceptarea unei ,,persoane/a unui copil special” este mult
mai umană şi mai probalil a fi realizată decât abordarea şi acceptarea unei persoane,,
deficiente”, ,,handicapate”, ,,dizabile”, ,,cu cerinţe educative speciale” sau ,, cu nevoi
speciale”. Conceptul ,,persoană specială/ copil special prin însuşi conţinutul său are o valoare
mai puţin peiorativă având un orizont mail larg, oferind o paletă diversă de interpretări, în
special pozitive. Prin urmare considerăm că şi consecinţele utilizării unui astfel de concept are
implicaţii emoţionale şi sociale cu efecte mai puţin dăunătoare pentru persoana în cauză.
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