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Abstract: The quality of life of people with disabilities is a current concern of social policies promoted
at international and national level. Removing discrimination and creating equal opportunities for all,
involves a process of maturation of the whole society. Because every child can become an active part
of society in which he lives, he must be accepted and integrated into its structures. An effective
integration requires a comprehensive restructuring process conducted both at individual and social
level, a transformation of society so that it can meet the needs of all its members. How to integrate
children with special educational needs in mainstream schools? What are the issues of integration?
What is and how to conduct an effective integration? - Are just some aspects of the comprehensive
school integration process – foundation of social integration.
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Integrare / incluziune
Normalizarea vieţii persoanelor cu dizabilităţi este un proces amplu ce presupune
procese de asimilare şi acomodare atât a individului la societate cât şi a societăţii la individul
dizabil. Pentru o imagine corectă şi completă asupra fenomenului este nevoie de o abordare
interdisciplinară cu referire la domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, asistenţei
sociale, medicinei, juridic. Reuşita normalizării depinde de numeroşi factori, interni şi externi
subiectului în cauză, procesele de integrare şi incluziune având un rol important în
desăvârşirea acestui deziderat.
Integrarea definită de UNESCO (apud Băndilă şi Rusu, 1999, p.111) ca ,,ansamblu de
măsuri care se aplică diferitelor categorii de populaţie pentru a înlătura segregarea de toate
formele‖, reprezintă unul dintre principalele obiective ale actualelor politici educaţionale
promovate la nivel internaţional şi naţional. Ea presupune în sens larg ,,plasarea / transferul
unei persoane dintr-un mediu mai mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizând
ansamblu de măsuri care se aplică diverselor categorii de populaţie, şi urmăreşte înlăturarea
segregării sub toate formele ei‖ (Gherguţ, 2006, p. 17). Definită de Wolfensberger (1983,
apud Chelemen, 2010, pp. 80-81) drept ,,unul dintre mijloacele de a obţine acceptarea socială
şi de a ajunge la schimbarea adaptivă a comportamentului‖, integrarea reprezintă una dintre
principalele probleme cu care se confruntă atât copilul cu dizabilitate cât şi familia acestuia.
Văzută ca ,,un proces de transfer al copiilor şi tinerilor dintr-o şcoală specială în una de masă‖
(Thomas et al., 2006, p. 10) integrarea este adeseori redusă la introducerea copilului cu
dizabilitate întru-un mediu şcolar obişnuit, pierzându-se din vedere elementele esenţiale/
necesare unei integrări eficiente şi anume: angajamentul, resursele, timpul, energia, numărul
de cadre didactice, mediul şcolar, cu alte cuvinte ceea ce oferă şcoala unui copil pentru ca
acesta să fie parte integrantă a mediului căruia aparţine (Forest, 1987).
Alois Gherguţ (2013, p. 321) punctează câteva elemente a ceea ce este / ceea ce nu
este integrarea. Astfel, integrare înseamnă:
- ,,educarea copiilor cu cerinţe educative speciale alături de ceilalţi copii normali;
- asigurarea serviciilor de specialitate recuperare, terapie educaţională, consiliere
şcolară, asistenţă medicală şi socială etc, în şcoala respectivă;
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sprijinirea personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi
aplicare a programelor de integrare;
- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii
obişnuite (săli de clasă, cabinet, laboratoare, bibliotecă, terenuri de sport etc.);
- încurajarea relaţiilor de prietenie şi comunicare între toţi copiii din clasă/şcoală;
- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;
- luarea în considerare a problemelor cu care se confruntă părinţii şi valorizarea
opiniilor acestora, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii;
- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;
- a accepta schimbări radicale în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiveducative din şcoală.‖
Conform aceluiaşi autor nu este integrare:
- ,,- a cuprinde copiii cu cerinţe educative speciale în programul şcolilor obişnuite fără
pregătirea şi suportul necesar;
- a izola copiii cu cerinţe educative speciale în şcolile obişnuite sau a plasa clasele
speciale în extremitatea clădirii şcolii ori în spaţii separate de clădirea principală a
şcolii;
- a grupa copiii cu cerinţe speciale foarte diferit în acelaşi program;
- a ignora cerinţele strict individuale ale copilului;
- a expune copilul unor riscuri nejustificate;
- a solicita sarcini nerealizabile în aplicarea programului de integrare a personalului
didactic şi managerilor şcolii ;
- a ignora problemele şi opiniile părinţilor;
- a plasa copiii cu cerinţe speciale în instituţii şcolare obişnuite alături de copiii mai
mici ca vârsta;
- a structura un orar separat pentru copiii cu cerinţe speciale aflaţi în şcolile obişnuite;‖
In ultima perioadă termenul de ,,integrare‖ a început să fie înlocuit prin cel de
,,incluziune‖, care face referire, în principal, la numeroase aspecte privind scopul şi rolul
şcolii în acest context (Kliewer, 1998). Considerată ,,esenţa unui sistem educaţional
comprehensiv, specific unei societăţi care are ca obiectiv valorizarea şi promovarea
diversităţii şi egalităţii în drepturi‖ (Ghergut, 2006, p. 20), incluziunea implică o restructurare
a şcolilor de masă de aşa manieră încât fiecare şcoală să fie capabilă a ,,se acomoda‖ mai mult
decât ,,a asimila‖ fiecare copil, indiferent de dizabilitatea pe care o are (Avramidis et all.,
2000, p.192). Termenul de incluziune a început să fie utilizat începînd cu sfârşitul anilor 1980
şi vizează aspectul social-etic cu putenice accente puse asupra ,,valorilor‖ şi are la bază
documentele de politică socială care susţin egalitatea drepturilor tuturor copiilor, oportunităti
egale în ceea ce priveşte şcolarizarea. Deşi termenii de integrare şi incluziune sunt diferiţi, ei
se întrepătrund, mai ales în context şcolar, deoarece o integrare fără incluziune nu este o
integrare eficientă iar incluziunea nu poate fi realizată în absenţa integrării. Un moment
crucial care marchează schimbarea viziunii internaţionale asupra şcolarizării copiilor cu
dizabilităţi l-a reprezentat Conferinţa de la Jomtiem 1990 (Thailanda) precum şi Conferinţa
din 1994 de la Salamanca (Spania), când noile tendinţe privesc trecerea de la un învăţământ
-
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integrat înspre unul incluziv, considerat mai eficient şi cu beneficii majore asupra calităţii
vieţii copiilor dizabili.
Factori facilitatori şi frenatori ai integrăii/ incluziunii şcoalare a copiilor cu dizabilităţi
Deşi politicile sociale promovate la nivel international sunt pro integrare şi incluziune
a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, multe cadre didactice manifestă rezerve
serioase în ceea ce priveşte sprijinirea acestui proces (Florian, 1998). Altele, deşi se arată
deschise faţă de conceptul general de integrare, nu sunt de acord a implementa în propria
clasă practicile specifice integrării (Scruggs şi Mastropieri, 1996), condiţiile dizabilităţii fiind
unul dintre factorii care au dus la discrepanţe între atitudine şi comportamentul manifestat
efectiv.
Cercetările sugerează că implementarea cu succes a politicilor de integrare şi
incluziune depind în mare măsură de atitudinea pozitivă a educatorilor. Studiul realizat în
Anglia de Avramidis et al. (2000) a investigat atitudinile profesorilor faţă de includerea
copiilor cu dizabilităţi în şcoala obişnuită. Rezultatele au evidenţiat atitudini pozitive vizavi
de conceptul de integrare, care însă au scăzut în funcţie de gradul de severitate al simptomelor
manifestate de copii. Conform studiului, copiii cu dificultăţi emoţionale şi comportamentale
sunt consideraţi a fi cei care provoacă mai mult stres şi îngrijorare decât copiii cu alte tipuri de
deficienţe. Studiul a semnalat o serie de probleme legate de amploarea şi calitatea formării
iniţiale a cadrelor didactice din Marea Britanie.
Gregor & Campbell (2001) au realizat, în Scoţia, un studiu vizavi de avantajele şi
dezavantajele integrării copiilor cu tulburare din spectrul autist în şcoala de masă şi predictorii
de succes. Rezultatele au evidenţiat că o mică parte a profesorilor din şcoala de masă cred că
aceşti copii ar trebui integraţi în unităţi şcolare obişnuite, constatându-se faptul că cei cu
exprienţă în domeniul autismului s-au arătat mai încrezători în a putea gestiona situaţia decât
cei fără experienţă în munca cu astfel de subiecţi. Mulţi dintre respondenţi şi-au exprimat
îngrijorarea cu privire la efectele pe care această integrare le-ar putea avea asupra copiilor fără
dizabilităţi. Cei cu o atitudine mai pozitivă s-au arătat a fi profesorii de specialitate,
specialiştii, care au recunoscut posibile dezavantaje faţă de ambele categorii de subiecţi,
subliniind că succesul integrării depinde de fiecare copil.
Atitudinile specialiştilor privitor la educaţia integrată a fost un aspect amplu studiat şi
investigat. Studiile privind atitudinile profesorilor (Center & Ward, 1987), ale psihologilor
(Center & Ward 1989), ale directorilor (Center et al., 1985), ale educatorilor (Bochner &
Pieterse, 1989) au evidenţiat că natura dizabilitaţii şi problemele educaţionale prezente sunt
factori cu o puternică influenţă asupra atitudinilor manifestate vizavi de integrare. Un alt
aspect important reliefat de studiul lui Center & Ward (1987) a fost acela că atitudinile
profesorilor din şcoala publică reflectă o lipsă de încredere atât în propriile competenţe
profesionale cât şi în cele ale personalului de sprijin, fapt dovedit prin manifestarea unor
atitudini pozitive faţă de integrarea acelor copii a căror caracteristici nu necesită competenţe
suplimentare, de management sau de instruire, din partea profesorului.
Studiul realizat de Vaughn et al. (1996) a urmărit modul în care este percepută
incluziunea de către profesorii din învăţamântul de masă şi de către cei din învăţământul
special. Atitudini negative au fost înregistrate din partea profesorilor care nu au participat la
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programe incluzive, adică nu aveau experienţă în acest domeniu. Totodată au fost identificaţi
o serie de factori care influenţează incluziunea, respectiv: dimensiunea clasei, resurse
inadecvate, măsura în care toţi copiii ar beneficia în urma incluziunii, lipsa de pregătire
adecvată a cadrelor didactice.
Politicile promovate la nivel internaţional şi adoptate inclusiv de către ţara noastră au
făcut ca şi învăţământul românesc să devină din ce în ce mai deschis ideei de integrare şi
incluziune. Proiectele pilot efectuate au evidenţiat faptul că integrarea copiilor cu dizabilităţi
în şcolile obişnuite este posibilă şi poate fi extinsă la nivel naţional (Vrăşmaş, 2001). Un
număr semnificativ dintre copiii cu dizabilităţi înscrişi în învăţământul de masă şi părinţii
acestora, se declară satisfăcuţi de experienţa de învăţare din şcoala obişnuită şi de serviciile
educaţionale de care au beneficiat (Horga & Jigău, 2006).
Organizarea şcolarizării copiilor cu cerinţe educative speciale în România
Organizarea şcolarizării copiilor cu ceinţe educative speciale este reglementată în România
printr-o serie de documente specifice. Dintre acestea putem aminti:
- Articolul 46 din Constituţia României;
- Legea învăţământului nr. 1/ 2011;
- Ordinul nr. 5573/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
- Ordinul nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă;
- OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 797, din 10 noiembrie 2011;
- Ordinul nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea,
asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a
elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale;
- Ordinul nr. 4927/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru
clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu
deficienţe moderate sau uşoare;
- Ordinul nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru
clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu
deficienţe grave, severe, profunde sau asociate;
- Ordinul nr. 5239/01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru
clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu
dizabilităţi moderate sau uşoare;
- Ordinul nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea Planului-cadru pentru învăţământul
primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special;
Pentru facilitarea integrării şi incluziuneii copiilor cu CES în şcolile de masă, în România
au fost derulate numeroase strategii şi programe menite a contribui la realizarea acestui
deziderat (Horga şi Jigau, 2009, pp. 19-20):
- ,,Strategia Naţională Acţiunea Comunitară – desfăşurată la început în câteva şcoli
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pilot şi implementată începând cu anul şcolar 2004-2005 în toate judeţele;
- Programul împreună în aceeaşi şcoală – ce a avut drept scop înscrierea tuturor
copiilor în şcoală corespunzator domiciliului acestora şi dezvoltarea unor servicii
educaţionale variate şi eficiente, capabile să facă faţă nevoilor fiecărui copil;
- Programul Phare RO Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate – a cărui
activităţi au vizat elaborarea de materiale curriculare pentru educaţia incluzivă,
desfăşurarea programelor de tip ,,a doua şansă‖ pentru învăţământul primar şi cel
gimnazial, pregătirea personalului din învăţământ, stimularea participării comunităţii
la educaţie prin dezvoltarea Centrelor de resurse pentru educaţia incluzivă, sprijinirea
procesului de integrare a copiilor cu CES în şcolile de masă;
- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (2007-2011) – grupul ţintă al proiectului
au fost copiii cu vârste între 0 şi 3 ani. Proiectul a urmărit prin activităţi specifice
facilitarea integrării acestui grup în învătământul preşcolar de masă, precum şi
formarea profesională a cadrelor didactice pentru munca cu copiii ce prezintă
dizabilităţi;
- Programul pentru educaţia incluzivă (2007-2011) – ce a avut drept scop accesul egal
pentru copiii care aparţin unor grupuri dezavantajate şi vulnerabile la o educaţie de
calitate;
- Programul Şi noi avem drepturi (2006) – implementat de Organizaţia ,,Salvaţi copiii‖,
a urmărit pregătirea elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
pentru cunoaşterea, susţinerea şi promovarea drepturilor copilului;
- Proiectul Puterea reţelei-sprijin pentru includerea şcolară şi socială a tuturor
copiilor (2005), realizat de RENINCO, UNICEF şi MECT şi a urmarit realizarea unor
suporturi şi programe de formare pentru profesori pe tema incluziunii sociale, în
general, şi cu acente deosebite pe incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educative
speciale;
- Proiectul Impreună pentru o educaţie incluzivă (2007-2008). Proiectul a avut drept
scop promovarea educaţiei incluzive în România prin extinderea şi dezvoltarea REI
(reţeaua de educaţie incluzivă) ca forţă de acţiune pentru schimbarea mentalităţii şi
atitudinii fată de integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile obişnuite‖
Integrare şcolară reprezintă ,,procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele şi
cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii
grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare cu succes a activităţilor şcolare‖ (Ordinul
5574/ 2011). Integrarea şcolară a copiilor cu CES în România se realizează după cum
urmează (Ordinul 5573/ 07.10.2011, art. 7):
a) prin intermediul claselor şi grupelor speciale - pentru copii şi elevi cu dizabilităţi - din
unităţile şcolare speciale sau din şcolile de masă;
b) prin şcoli de masă, individual, cu sau fără servicii educaţionale de sprijin;
c) prin intermediul grupelor sau claselor din unităţile sanitare în care sunt internaţi copiii,
elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4
săptămâni;
d) la domiciliu (şcolarizare itinerantă), pe o perioadă determinată;
e) prin alte structuri şcolare.
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Organizarea şcolarizării copiilor cu CES presupune o serie de cerinţe de bază şi
anume (Vrăşmaş, 2001):
- o instruire individualizată bazată pe o evaluare complexă a subiectului în cauză;
- accesibilitatea locală (distanţa şcolii faţă de domiciliul elevului);
- comprehensivitatea – toate persoanele cu handicap trebuie să beneficieze de educaţie,
indiferent de vârstă sau gradul de handicap;
- programe educaţionale multiple şi variate;
Şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi nu se realizează identic scolarizării unui copil tipic.
Există diverse forme şi modele de realizarea a educaţiei integrate (Gherguţ, 2013):
 Modelul cooperării şcolii obinuite cu şcoala specială
In cadrul acestui model şcoala obişnuită coordonează integrarea, primind sprijin din partea
şcolii speciale în ceea ce priveşte adaptarea materialelor şi mijloacelor didactice. Modelul
prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje (Popovici, 1998, p. 30):
- profesorii din ambele şcoli au beneficii majore în cadru acestui model, cei din şcolile
de masă dobândesc cunoştinţe şi experienţe legate de nevoile specifice ale copiilor cu
dizabilităţi, iar profesorii din şcoala specială au posibilităţi de predare mult mai largi;
- şcoala specială devine o resură pentru şcoala obişnuită;
- fiind un mediu socializator propice, copiii cu dizabilităţi işi dezvoltă sociabilitatea,
ceea ce sporeşte şansele unei integrări totale;
- copiii normali dobândesc o serie de cunoştinte legate de dizabilitate, fapt cu o
influenţă pozitivă în direcţia acceptării şi valorizării diversităţii umane.
Dezavantajul major al acestui model constă în faptul că este dificil de administrat, iar
copiii implicaţi în acest program pierd timp preţios prin deplasările de la un loc la altul.
 Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită
Acest model urmăreşte stabilirea unor raporturi de socializare între copiii cu deficienţe şi
copiii tipici, prin introducerea unei clase speciale în structura şcolii obişnuite. Modelul a atras
numeroase critici fiind considerat tot o formă de segregare, interacţiunea dintre cele doua
categorii de copii (cu dizabilităţi şi tipci) nefiind una autentică, poate duce foarte uşor la
discriminare.
 Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spaţiu sau a unei săli de
instruire şi resurse pentru copiii cu dizabilităţi, integraţi individual în clase obişnuite
Acest model presupune desfăşurarea de către profesorul de sprijin a unor activităţi cu copilul
dizabil, atât în acest spaţiu special amenajat cât şi la orele de clasă, prin colaborarea cu
educatorii de la clasa unde este integrat copilul.
 Modelul itinerant
Conform modelului itinerant, copilul dizabil este integrat în şcoala obişnuită unde îşi
desfăşoară întregul program , fiind sprijinit de profesorul itinerant.
 Modelul comun
Este asemănator cu modelul itinerant, diferenţa constând în faptul că în cazul modelului
comun profesorul itinerant este responsabil de toţi copiii cu dizabilităţi dintr-o anumită zonă
şi oferă ,,servicii de sprijinire a copilului şi familiei, ajută parinţii la alcătuirea programelor de
învăţare, urmăreşte evoluţia şcolară a copilului, colaborează cu profesorii şcolii obişnuite în
care este integrat copilul şi intervine atunci când apar probleme de învăţare sau adaptare a
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copiilor la anumite cerinţe şcolare‖ (Gherguţ, 2013, p. 333).
Implicarea copilului cu CES într-un model sau altul nu este suficientă. Pentru o integrare
eficientă în învăţământul de masă trebuie să fie îndeplinite şi o serie de condiţii legate de:
atitudinile şi motivaţia cadrelor didactice, cunoştinţe şi competenţe profesionale, resurse
materiale, resurse umane, sprijin specializat acordat atât elevilor cât şi cadrelor didactice,
eficienţa partenerialtului şcoală-familie, politici relevante (Horga & Jigău, 2009).
Suportul în învăţare joacă un rol important şi presupune pe lângă sprijin acordat atât
copilului în cauză cât şi cadrelor didactice, prin prezenţa profesorului specializat/ de sprijin, şi
informare, elaborarea planurilor educaţionale individualizate, selecţia materialelor didactice,
adaptarea acestora la particularităţile fiecărui educabil (Vrăşmaş, 2010).
La nivelul clasei de elevi şi al practicilor , în învăţământul de masă, pentru realizarea
optimă a integrării, trebuie sa fie îndeplinite următoarele condiţii (Horga & Jigău, 2009):
- sprijin pentru cadrul didactic care are integraţi în clasă elevi cu dizabilitaţi, atât din
partea celorlaţi colegi de breaslă, cât şi sprijin specializat venit din afara şcolii;
- organizarea diversificată a activităţilor prin modalităţi de învătare în grup, învăţare
prin cooperare, care dau posibilitatea copiilor cu CES de a participa alături şi
împreună cu ceilalţi colegi;
- obiective raportate la posibilităţile de învăţare a fiecărui copil, adaptarea
conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare;
- conceperea unor planuri de intervenţie personalizate, care să stimuleze la maxim
potenţialul fiecărui educabil, monitorizarea progresului şi rezultatelor elevilor cu CES
pentru a putea fi luate măsurile optime de intervenţie.
Profesorul itinerant şi de sprijin este ,,cadrul didactic cu studii superioare în domeniul
psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învătare, stimulare, compensare şi recuperare cu
persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţamânt de masă, în colaborare cu toaţi factorii
implicaţi‖ (Ordinul nr. 5574/7.10.2011). El are numeroase atribuţii şi sarcini privind
realizarea evaluării periodice a acestor copii, elaborarea planului de interventie personalizat
în funcţie de disponibilităţile elevului integrat, asigurarea sprijinului pentru cadrele didactice
de la clasa în care sunt elevi cu CES integraţi, asigurarea suportului în ceea ce priveşte
consilierea părinţilor şi a familiei respectivilor educabili (Vrăşmaş, 2010). Totodată,
realizează adaptarea curriculară în funcţie de nivelul de dezvoltare şi competenţele fiecărui
copil, sprijină cadrele didactice de la clasă în vederea selectării modalităţilor optime de lucru
pentru fiecare unitate de învăţare, participă activ la activităţile de predare realizate în clasă,
desfăşoară activităţi de intervenţie recuperatorie şi în alt context decât clasa, participă şi
realizează activităţi extracurriculare, monitorizează permanent copilul cu CES în vederea
readaptării planului de intervenţie personalizat în raport cu progresele realizate de copil
(Horga & Jigău, 2009). Neajunsurile legate de cadrul didactic de sprijin/ itinerant ar fi cele
legate de nivelul de pregatire profesională sau incapacitatea de a crea o colaborare fructuoasă
cu cadrul didactic de la clasă.
Organizarea activităţilor de învăţare a copiilor cu CES se face aşadar raportat şi în accord
cu diagnosticul şi disponibilităţile fiecărui copil. In acest context nu de puţine ori vorbim de
curriculum diferenţiat care se referă la ,, modalitătile de selectare şi organizare a
conţinuturilor, metodelor de predare-învăţare, metodelor şi tehnicilor de evaluare,
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standardelor de performanţă, mediului psihologic de învăţare, în scopul diferenţierii
experientelor de învăţare şi de adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilităţile
aptitudinale şi de întelegere, la nivelul intereselor şi cerinţelor educaţionale, la ritmul şi la
stilul de învătare al elevului‖ (Gherguţ, 2013, pp. 325-326).
Adaptarea curriculară reprezintă ,, corelarea conţinuturilor componentelor
curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor
procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia‖ (Ordinul nr.
5573/7.10.2011). Astfel, curriculum adaptat presupune faţa de curriculum-ul diferenţiat şi ,,o
adaptare a conţinuturilor, metodelor, mijloacelor şi tehnicilor de lucru în activităţile
instructiv-educative. (Gherguţ, 2013, p.325).
Pe lângă numeroasele aspecte legate de organizarea procesului de învăţământ, un rol
important în realizarea unei integrări de succes în şcoala de masă îl are şi familia. Realizarea
unui parteneriat eficient, productiv între şcoală şi familie reliefat prin: schimb permanent de
informaţii, sprijin reciproc în eleborarea planului de intervenţie personalizat, activităţi de
consiliere a părinţilor, organizarea împreună a unor activităţi extracurriculare etc, reprezintă ,,
factori esenţiali pentru o participare şcolară reuşită, pentru succesul intervenţiilor educative şi
progresul şcolar al copiilor‖ (Horga & Jigău, 2009, p. 71).
Principalele probleme care pot să apară în calea unei integrări eficiente sunt legate de:
- atitudilile discriminatorii ale cadrelor didactice, colegilor de clasă;
- lipsa resurselor umane şi materiale necesare;
- lipsa competenţelor profesionale în munca cu copiii cu CES;
- neadaptarea curriculară;
- neadaptarea strategieie didactice la particularitătile tuturor educabililor;
- lipsa unei colaborări eficiente între cadrele didactice şi profesorul itinerant/ de sprijin;
- absenţa unui perteneriat eficient şi productiv şcoală-familie;

Concluzii
Deşi politicile sociale promovate la invel internaţional sunt de integrare şi incluziune, de
înlăturare a discriminărilor de orice fel şi de egalizare a şanselor, realizarea acestui deziderat
întâmpină adesea probleme. Integrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi este un proces în plină
desfăşurare ce cunoaşte restructurări şi reorientări în vederea optimizării beneficiilor pentru
această categorie de copii. Abordarea diverselor modele de integrare, restructurări curriculare,
adaptări ale conţinuturilor şi strategiilor didactice, perfecţionarea continuă a cadrelor
didactice, reglementări legislative în domeniu, atitudini diverse ale cadrelor didactice şi ale
celorlalti actori sociali vizavi de integrarea unui copil cu CES într-o şcoala obişnuită, sunt
doar câteva aspecte care trebuie luate în considerare atunci când vorbim de integrarea şcolară
a unui copil cu dizabilităţi.
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