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SUMAR EXECUTIV

1. Republica Moldova a moştenit de la modelul sovietic un sistem segregaţionist 
de educaţie cu şcoli de masă, şcoli auxiliare şi şcoli speciale, fără mecanisme de 
evaluare adecvate. Organizarea sistemului educaţional din Republica Moldova 
era axat pe modelul medical de tratare a dizabilităţii, potrivit căruia copilul care 
nu putea face cerinţelor şcolii generale era considerat o problemă. Diferenţele 
dintre copii erau considerate „handicap”. Statul considera că prin această meto-
dă segregaţionistă îşi valorizează cetăţenii. De altfel, cetăţeanul era obiect, şi nu 
participant activ la politica socială, indiferent de domeniul reglementat.
2. Ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile copilului, (1993) a condus la recunoaşterea valorii acordate copi-
lului, a nevoii acestuia de ocrotire, educare şi sprijin, a deschis calea unor 
schimbări importante.
3. Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova este interdepen-
dentă cu reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, deoarece 
majoritatea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale erau plasaţi în instituţii 
rezidenţiale. 
4. Activităţile realizate de autorităţi în domeniul dezinstituţionalizării, cu su-
portul UNICEF şi al ONG-urilor cu experienţă în domeniu (CCF Moldova, 
Keystone Human Services International Moldova Association, AO Lumos, 
AO „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, ONG „Speranţa” şi ONG „Femeia şi 
Copilul – Protecţie şi Sprijin”), în perioada 2007-2012, au contribuit la reduce-
rea numărului copiilor separaţi de familie cu circa 62%, precum şi la crearea 
şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii şi la dezvoltarea incluziunii so-
cioeducaţionale a copiilor cu CES. 
5. Ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(2010) de Republica Moldova a impulsionat schimbări ulterioare în sistemul 
educaţional, şi anume în promovarea educaţiei incluzive. Ratificarea acestui 
document presupunea reformarea politicii statului în domeniul dizabilităţii. Ca 
urmare, au fost aprobate Strategia de incluziune socială a persoanelor cu 
dizabilităţi (2010-2013) şi Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în 
Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernu-
lui R. Moldova nr. 523 din 11.07.2011. Educaţia incluzivă, în sensul prezen-
tului Program, prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educa-
ţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, 
pentru a oferi o educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi în medii de 
învăţare comună.
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6. Cadrul legal din Republica Moldova corespunde standardelor internaţiona-
le; conceptul privind dezvoltarea educaţiei incluzive aprobat şi reflectat în do-
cumentele de politici serveşte un cadru general de includere a tuturor copiilor 
cu risc mare de excludere; se bazează pe principiul educaţiei pentru TOŢI, 
având scopul de a valorifica potenţialul de învăţare al fiecărui copil. 
7. Se atestă o voinţă politică raliată la practicile incluzive, angajamentul activ 
al reprezentanţilor diferitor agenţii internaţionale, precum şi al agenţiilor ne-
guvernamentale în implementarea educaţiei incluzive.
8. În scopul implementării educaţiei incluzive au fost create servicii de su-
port: la nivel naţional – Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 
(CRAP), la nivel raional – Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), 
la nivel instituţional – centre de resurse, comisii interdisciplinare, care au 
ca scop incluziunea copiilor cu CES în şcolile generale. Serviciile de suport 
create se bucură de popularitate în rândul beneficiarilor. 
9. Cadru didactic de sprijin este o profesie nouă introdusă în Clasificatorul 
ocupaţiilor al Republicii Moldova.
10. Ca urmare a politicilor de incluziune implementate în sistemul educaţional 
din Republica Moldova, în perioada 2013-2014, 3 500 de elevi cu CES studiau 
în 400 de instituţii generale de învăţământ; 2 920 de copii au fost instruiţi în 
baza PEI. În perioada 2013-2014, 77 de elevi cu CES din 14 UTA au absolvit 
instituţiile generale de învăţământ.
11. Analiza răspunsurilor respondenţilor atestă o îmbunătăţire a atitudinii 
membrilor societăţii faţă de copiii cu CES. În acelaşi timp, există diferenţe 
semnificative între cadrele didactice care nu au beneficiat de instruire în dome-
niul educaţiei incluzive şi cadrele didactice care au beneficiat de instruire – cu 
cât perioada de instruire a fost mai mare, cu atât atitudinea faţă de incluziune 
a fost mai pozitivă. 
12. Atitudinea colegilor faţă de copiii cu CES depinde de tipul de dizabilitate al 
acestora din urmă: ei au o atitudine mai înţelegătoare şi protectivă faţă de copiii 
cu probleme fizice şi una mai puţin tolerantă faţă de cei cu deficienţe de intelect. 
Se atestă probleme în incluziunea copiilor cu deficienţe de văz şi de auz.
13. Copiii cu deficienţe auditive şi vizuale sunt grupurile pentru incluziunea 
cărora profesorii au cele mai reduse competenţe.
14. Incluziunea copiilor cu CES în şcolile generale a fost posibilă datorită efor-
turilor comune ale tuturor partenerilor de nivel central, local şi de unitate 
şcolară şi activităţii ONG-urilor CCF Moldova, Keystone Human Services In-
ternational Moldova Association, AO Lumos, AO „Parteneriate pentru Fiecare 
Copil”, ONG „Speranţa” şi ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, 
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precum şi datorită activităţilor de pregătire a acestui proces, reflectat în promo-
varea conceptului şcolii prietenoase copilului, al pedagogiei centrate pe copil, 
implementate cu suportul UNICEF; formarea iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice; elaborarea suporturilor metodologice pentru implementarea PEI şi 
a instrucţiunilor privind evaluarea şi certificarea copiilor cu CES; aprobarea 
Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive şi a Codului educaţiei, care 
conţin prevederi referitoare la implementarea educaţiei incluzive.
15. Analiza implementării educaţiei incluzive a evidenţiat eficacitatea instru-
irilor organizate de ONG-urile în domeniu şi impactul acestora asupra atitudi-
nilor generale ale tuturor actorilor de la toate nivelele privind implementarea 
educaţiei incluzive.
16. În pofida argumentelor în favoarea copiilor cu CES, o parte din profesori 
consideră că educaţia incluzivă are şi anumite limite: se acordă o atenţie re-
dusă celorlalţi elevi, un volum foarte mare de lucru, insuficienţa materialului 
didactic şi a rechizitelor, accesibilizarea claselor şi adaptarea mijloacelor şi 
metodelor didactice.
17. În acelaşi timp se solicită promovarea în continuare a unor programe şi ac-
ţiuni specifice ce creează şi dezvoltă legături multifuncţionale între toţi actorii 
comunitari, parteneriate cu familii, părinţi, ONG-uri, precum şi parteneriate cu 
organizaţii internaţionale; un rol esenţial în acest context revine mecanismelor 
interministeriale care ar putea plasa în centrul tuturor investiţiilor copilul.
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INTRODUCERE

Autorii unui studiu dedicat unei perspective internaţionale asupra educaţiei 
(Cogan şi Derricott, 2000) au cerut opinia a 182 de experţi din nouă ţări pentru 
a identifica principalele caracteristici care „constituie trăsăturile, aptitudinile şi 
competenţele precise de care cetăţenii din sec. XXI vor avea nevoie pentru a 
înfrunta şi gestiona tendinţele nedorite, precum şi pentru a cultiva şi favoriza 
tendinţele dorite” (Grossman, 2008, p. 52). Iată-le în „ordinea descrescătoare 
a importanţei”:
− capacitatea de a vedea şi de a aborda problemele ca membru al unei societăţi 
mondiale;
− capacitatea de a coopera cu alte persoane şi de a-şi asuma rolurile/obligaţiile 
în societate;
− capacitatea de a înţelege, de a accepta şi de a tolera diferenţele culturale; 
− capacitatea de a gândi într-o manieră critică şi sistemică; 
− voinţa de a soluţiona conflictele într-un mod neviolent; 
− voinţa de a-şi schimba modul de viaţă şi obiceiurile alimentare pentru a pro-
teja mediul înconjurător; 
− capacitatea de a fi conştient de drepturile omului şi de a le apăra (de exemplu 
drepturile femeilor, ale minorităţilor etc.); 
− voinţa şi capacitatea de a participa la viaţa politică la nivel local, naţional şi 
internaţional. 

De fapt, toate aceste competenţe sunt axate pe o competenţă de bază a zi-
lelor noastre – a învăţa a trăi împreună cu alţii, având la bază principiul in-
cluziunii.

Incluziunea începe de la recunoaşterea diferenţelor dintre elevi. Dezvolta-
rea abordărilor incluzive presupune intervenţii profunde în mai multe domenii, 
cele mai semnificative fiind: cadrul legal, serviciile de suport, mecanismele fi-
nanciare de susţinere a educaţiei incluzive, curriculumul şcolar, schimbările 
la nivel de atitudini, dezvoltarea profesională a resurselor umane, precum şi 
parteneriate eficiente. Aceste aspecte sunt considerate elementele-cheie care 
asigură succesul unei incluziuni educaţionale.

În studiul de faţă ne-am propus analiza implementării educaţiei incluzive 
în Republica Moldova prin prisma aspectelor-cheie nominalizate anterior şi 
elaborarea unor concluzii generale privind consolidarea politicilor educaţiona-
le, a serviciilor de suport, precum şi privind creşterea gradului de implicare a 
părinţilor şi a comunităţii în educaţie.
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METODOLOGIA  DE CERCETARE

Scopul prezentului studiu constă în analiza evoluţiei paradigmei educa-
ţionale din Republica Moldova de la excluziune la incluziune prin prisma 
elementelor-cheie care asigură succesul unei incluziuni educaţionale (cadru 
legal, schimbări la nivel de atitudini, servicii de suport şi mecanisme finan-
ciare de susţinere a educaţiei incluzive, curriculum şi materiale didactice, 
resurse umane, parteneriate eficiente) şi elaborarea de concluzii generale pri-
vind consolidarea politicilor educaţionale, a serviciilor de suport, precum şi 
privind creşterea gradului de implicare a părinţilor şi a comunităţii în educaţie.

Obiective:
1. Analiza documentelor de politici în domeniul educaţiei incluzive din Re-

publica Moldova în contextul tendinţelor internaţionale actuale şi identificarea 
etapelor în evoluţia paradigmei educaţionale din Republica Moldova de la ex-
cluziune la incluziune.

2. Identificarea impactului implementării modelelor de educaţie incluzivă 
în sistemul educaţional din Republica Moldova prin prisma aspectelor-cheie: 
cadru legal, schimbări la nivel de atitudini, servicii de suport şi mecanisme 
financiare de susţinere a educaţiei incluzive, curriculum şi materiale didactice, 
resurse umane, parteneriate eficiente.

3. Analiza SWOT a sistemului educaţional din perspectiva implementării 
educaţiei incluzive.

4. Elaborarea de concluzii generale privind consolidarea politicilor educaţi-
onale, de creştere a gradului de implicare a părinţilor şi comunităţii în educaţie.

Aspecte evaluate:
1. Conformarea activităţilor implementate în domeniul educaţiei incluzive 

cu tendinţele internaţionale actuale în domeniul dezvoltării educaţiei incluzive.
2. Eficacitatea şi coerenţa activităţilor realizate dintre structurile respon-

sabile de implementarea educaţiei incluzive: Centrul Republican de Asistenţă 
Psihopedagogică (la nivel naţional), serviciile de asistenţă psihopedagogică (la 
nivel raional), comisiile multidisciplinare intraşcolare şi centrele de resurse (la 
nivel de unitate şcolară).

3. Calitatea serviciilor de suport educaţionale oferite elevilor cu CES în 
vederea incluziunii în şcolile generale.

4. Dezvoltarea parteneriatelor intersectoriale la nivel naţional şi local pentru 
a asigura incluziunea educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
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Metodologie:
• Studiu cantitativ (chestionar) cu copiii.
• Studiu calitativ (3 focus-grupuri) cu cadrele didactice din şcolile-pilot. 

Total participanţi – 21 cadre didactice. Focus-grupul a fost realizat în baza unui 
ghid de interviu structurat. 

• Studiu de birou (realizat în baza analizei rapoartelor de evaluare la mij-
loc de termen a proiectelor „Dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive”, 
implementat de Lumos Foundation Moldova, 2013; Impactul Programului 
„Comunitate incluzivă asupra beneficiarilor”, Keystone Human Services In-
ternational Moldova Association; Raportul de evaluare la mijloc de termen a 
implementării educaţiei incluzive de CCF Moldova, 2014).

• Studiu de caz: Reorganizarea sistemului de îngrijire a copiilor: incluzi-
unea educaţională, realizat de Parteneriate pentru Fiecare Copil (P4EC) cu 
susţinerea USAID, precum şi analiza modelelor de educaţie incluzivă imple-
mentate în sistemul educaţional din Republica Moldova de ONG-urile: „Spe-
ranţa”, AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, AO Lumos, CCF Moldo-
va, Keystone Human Services International Moldova Association, Parteneriate 
pentru Fiecare Copil.
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CAPITOLUL I

 EVOLUŢIA PARADIGMEI EDUCAŢIONALE
 ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 

DE LA EXCLUZIUNE LA INCLUZIUNE

Una dintre provocările deja lansate în societatea contemporană este necesi-
tatea regândirii şcolii din perspectiva evoluţiilor din sistemul economic, social, 
politic şi cultural, aceasta implicând modalităţi diferite de abordare în educaţie, 
inovare şi în societate. 

Toţi membrii societăţii au mari aşteptări de la şcoală. Se doreşte ca sistemul 
educaţional să contribuie la realizarea personală şi la dezvoltarea de-a lungul 
vieţii a educabililor; să reducă inegalităţile sociale şi economice; să-i facă pe 
toţi elevii să reuşească; să dezvolte abilităţile sociale şi civice necesare; să 
producă tineri competenţi pe piaţa muncii. Aşadar, „şcoala este chemată să 
unifice dimensiunile importante ale socioumanului: economicul, socialul, po-
liticul, axiologicul, asigurând liantul social prin promovarea unor politici de 
incluziune versus cele de excluziune”.

Unul dintre obiectivele principale ale programelor axate pe dezvoltarea 
umană îl constituie combaterea excluziunii sociale prin utilizarea politicilor 
sociale incluzive. Excluziunea socială a fost recunoscută în cadrul Uniunii Eu-
ropene şi al ONU (2000), ca fiind una din principalele bariere în atingerea 
creşterii economice şi dezvoltării durabile. Or, gradul de incluziune socială şi 
durabilitatea măsurilor întreprinse reprezintă criteriile principale care permit 
de a măsura dacă dezvoltarea şi procesele civile din societate evoluează în 
direcţia corectă (Vremiş et al., 2010).

În acest context, ştiinţa educaţiei propune o schimbare de paradigmă de la 
un model normativ la unul interpretativ, axat pe respectarea dreptului tuturor 
persoanelor la educaţie, respectarea fiecărei fiinţe umane de a accede la au-
tonomie şi responsabilitate. Din această perspectivă, calitatea educaţiei are o 
încărcătură axiologică în sensul unei calităţi definite în funcţie de valorile pro-
movate de societate. Aşadar, problemele incluziunii se pretează la o abordare 
comprehensivă versus conceptul de excluziune. 

În capitolul de faţă ne-am propus să identificăm etapele în evoluţia paradig-
mei educaţionale din Republica Moldova de la excluziune la incluziune.



12 13

1.1. Accesul la educaţie 

Etapa I. Accesul la educaţie îşi are originile în anii ’90
Schimbările care s-au produs în Republica Moldova după proclamarea in-

dependenţei Republicii Moldova (1989) au necesitat elaborarea unei noi po-
litici educaţionale şi a unui cadru de bază pentru justificarea şi promovarea 
reformelor.

Trei documente fundamentale – Concepţia dezvoltării învăţământului în 
Republica Moldova, adoptată de Parlamentul RM în decembrie 1994; Legea 
învăţământului, adoptată de Parlamentul RM în iulie 1995, şi Programul naţi-
onal de dezvoltare a învăţământului (1995-2000) – declarau învăţământul pri-
oritate naţională. Constituţia Republicii Moldova, aprobată în 1994, proclamă 
dreptul la învăţătură şi stabileşte modalităţile de asigurare a acestui drept (art. 
35 „Dreptul la învăţătură”). 

Învăţământul este gratuit, laic, accesibil tuturor, este asigurat de stat şi este 
refractar la discriminarea ideologică, politică, religioasă, rasială, naţională. 
Dreptul la învăţătură este garantat, indiferent de naţionalitate, sex, rasă, vârstă, 
stare socială, apartenenţă politică sau religioasă, antecedente penale. Articolul 
6 din Legea învăţământului garanta dreptul la educaţie pentru orice persoană, 
indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, origine şi stare socială, apartenenţa po-
litică sau religioasă, antecedente penale. Totodată, statul se obliga să asigure 
şanse egale de acces la instituţiile de stat de învăţământ liceal, profesional, 
mediu de specialitate şi superior, în funcţie de aptitudini şi capacităţi.

Aşadar, noua paradigmă educaţională îşi propunea instituirea unei noi 
calităţi a învăţământului prin crearea şcolii naţionale, deideologizarea şi de-
politizarea sistemului de învăţământ, democratizarea şcolii şi crearea unei noi 
paradigme educaţionale, deschideri spre colaborare pe plan internaţional. 

Totodată, constatăm că în această etapă a fost proclamat accesul la edu-
caţie în documentele de politici, care însă nu a fost asigurat de anumite 
acţiuni de ordin instituţional în vederea asigurări unei educaţii de calitate 
pentru toţi copiii, se atestă o lipsă de corelare a politicilor sociale cu cele 
educaţionale. 

În principiu, nimeni nu era împiedicat să urmeze orice formă de învăţă-
mânt. Dar numai în principiu. Or, recunoaşterea oficială şi garantarea ega-
lităţii şanselor la educaţie şi protecţia socială oferite prin legislaţie nu sunt 
condiţii suficiente pentru eliminarea inechităţilor în domeniu. Disparităţile 
socioeconomice între diferite medii şi categorii sociale rămâneau a fi o sursă 
de inegalitate. 
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Realitatea atestă un sistem segregaţionist de educaţie moştenit de la mo-
delul sovietic cu şcoli de masă, şcoli auxiliare şi şcoli speciale, fără existen-
ţa unor mecanisme de evaluare adecvate. Statutul şcolii era determinat de 
succesele academice ale copiilor, ceea ce presupunea promovarea copiilor cu 
o reuşită şcolară bună. Organizarea sistemului educaţional era axat pe mo-
delul medical de tratare a dizabilităţii, potrivit căruia copilul care nu putea 
face cerinţelor şcolii generale era considerat o problemă. Diferenţele între 
copiii erau considerate „handicap”. Statul considera că prin această metodă 
segregaţionistă îşi valorizează cetăţenii. De altfel, cetăţeanul era obiect, şi 
nu participant activ la politica socială, indiferent de domeniul reglementat. 

Figura 1. Copilul este o problemă (apud Making Schools Inclusive 2008, p. 10) 

Aşadar, paradigma educaţională era axată pe un concept discriminator po-
trivit căruia copilul care nu urma programul unei şcoli, dar ar fi putut să o facă 
dacă şcoala ar fi reacţionat la nevoile copilului, era privit ca o problemă – cu 
alte cuvinte, copilul trebuia schimbat. 

Studii relevante1 evidenţiază următoarele deficienţe ale sistemului: copiii/
tinerii se confruntă cu dificultăţi de a-şi valorifica potenţialul de dezvoltare 
(fizic, socioemoţional, intelectual), se confruntă cu oportunităţi limitate de 

1 Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 
2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 523 din 11.07.2011. 
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a-şi continua studiile, de a se integra pe piaţa muncii – constrângeri cauza-
te de factori de ordin normativ: lipsa coerenţei între legislaţia în domeniul 
educaţiei şi cea din domeniul protecţiei, c) lipsa mecanismelor pertinente de 
evaluare a dezvoltării copiilor şi determinare a cerinţelor educaţionale spe-
ciale; a mecanismelor de implementare intersectorială eficientă a legislaţiei 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului; factori de ordin socioeconomic: 
diferenţe de acces şi de calitate a serviciilor educaţionale pe medii de rezi-
denţă; nivelul insuficient de informare a părinţilor privitor la oportunităţile de 
educaţie existente pentru diferite grupuri de copii şi tineri; număr crescând de 
familii dezintegrate şi de copii lăsaţi în grija rudelor sau abandonaţi în legătură 
cu migrarea peste hotare a părinţilor; maltratarea, neglijarea şi abuzul copii-
lor şi tinerilor în familie şi în instituţiile sociale; factori de ordin pedagogic: 
curriculum suprasolicitat, neflexibil, neorientat spre valorificarea potenţialului 
fiecărui copil, tânăr, adult, manuale neadaptate la cerinţele educaţionale speci-
ale; sistem de evaluare neadaptat cerinţelor individuale de educaţie; lipsa sau 
insuficienţa serviciilor specializate (psihologice, psihopedagogice, logopedice, 
sociale etc.) în instituţiile educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi; sistem in-
coerent de formare iniţială şi continuă în domeniul educaţiei incluzive; lipsa 
cadrelor didactice de sprijin şi a personalului calificat în asistenţa specială: 
psihologi, logopezi, psihopedagogi, asistenţi sociali, psihoterapeuţi, kinetote-
rapeuţi, psihoneurologi etc., necesari pentru asigurarea educaţiei incluzive; in-
suficienţa/lipsa colaborării între instituţiile de învăţământ de la diferite niveluri 
şi trepte, între învăţământul general şi special, între şcoală şi familie, familie 
şi comunitate; factori de ordin instituţional: necorespunderea infrastructurii 
instituţiilor de educaţie cerinţelor specifice de acces al copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi: lipsa rampelor de acces, ieşirilor largi, lifturilor, grupurilor sanitare 
adaptate, echipamentelor adecvate etc.; lipsa autonomiei financiare a institu-
ţiilor educaţionale în gestionarea resurselor financiare în conformitate cu ce-
rinţele educative speciale ale diferitor categorii de copii; cultural-atitudinal: 
stereotipuri, atitudini preconcepute, intoleranţă faţă de diferenţe, participarea 
insuficientă a părinţilor în educaţia copiilor.

Aceste şi alte probleme au condiţionat, pe parcursul anilor, apariţia dife-
ritor categorii de copii şi tineri excluşi educaţional şi social. Analiza situaţiei 
identifică următoarele categorii de copiii şi tineri excluşi educaţional şi social: 
copiii instituţionalizaţi în instituiţii de tip rezidenţial; copiii cu diferite grade 
de incapacitate psihofizică, copiii cu dizabilităţi, copiii rromi, copiii implicaţi 
în diverse infracţiuni, copiii străzii, copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, 
copiii din familii social-vulnerabile. 
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În scopul respectării drepturilor copilului, Republica Moldova a ratificat 
mai multe documente internaţionale în domeniul dat: Convenţia ONU cu pri-
vire la drepturile copilului, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII 
din 12 decembrie 1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 
1993. Semnarea acestui document a condus la recunoaşterea valorii acorda-
te copilului, a nevoii acestuia de ocrotire, educare şi sprijin, a deschis calea 
unor schimbări importante.

Un rol însemnat în această perioadă a constituit crearea Consiliului Naţio-
nal pentru Protecţia Drepturilor Copilului (Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 409 din 9 aprilie 1998), având ca scop să asigure elaborarea şi 
implementarea politicilor de protecţie a drepturilor copilului şi familiei.

1.2. Procesul dezinstituţionalizării şi dezvoltarea educaţiei incluzive

Etapa II. Dezinstituţionalizarea copiilor din instituţiile rezidenţiale şi 
dezvoltarea educaţiei incluzive (anii 2000-2009)

Acţiunile pe plan naţional în această perioadă au fost susţinute cu cele pe 
plan mondial: Declaraţia de la Salamanca (10 iulie 1994), 2000 – Forumul 
Mondial al Educaţiei pentru Toţi (Dakar); 2002 – Congresul European cu pri-
vire la Persoanele cu Dizabilităţi (Madrid), recomandările UNESCO, ale UNI-
CEF, ale Consiliului Europei privind conceptul incluziunii sociale.

Pe parcursul anilor 2000-2009 s-a observat un progres considerabil în dome-
niul promovării politicilor referitoare la protecţia copilului şi familiei, care au 
marcat evoluţia paradigmei educaţionale de la excluziune la incluziune, drept 
mărturie servind aprobarea Strategiei naţionale „Educaţie pentru toţi” (HG nr. 
140 din 2003). În anul 2002 Guvernul a elaborat un concept naţional de protecţie 
a familiei şi copilului, iar în anul următor a aprobat Strategia naţională privind 
protecţia familiei şi copilului pentru anii 2003-2008. Acesta a fost primul do-
cument care a trasat orientările strategice pentru îmbunătăţirea sistemului de 
protecţie a copilului în Republica Moldova. În această perioadă iniţiativele din 
sectorul educaţional au fost corelate cu cele din domeniul protecţiei copilului. 

Astfel, în perioada 2002-2006, protecţia copilului a devenit o prioritate vi-
zibilă în programele societăţii civile, iar constituenţi precum UNICEF, Every 
Child (prin intermediul proiectului TACIS I) au contribuit la dezvoltarea ser-
viciilor de prevenire a instituţionalizării şi a serviciilor de asistenţă socială a 
copiilor şi familiilor. 

Sistemul de prevenire a instituţionalizării copilului, implementat în con-
textul Republicii Moldova se axează pe principiile Convenţiei ONU cu pri-
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vire la drepturile copilului şi prevede colaborarea dintre elementele de bază a 
sistemului de prevenire a instituţionalizării: autoritatea tutelară, S/DASPF cu 
echipa de asistenţi sociali, serviciile de asistenţă socială pentru copii şi familii 
şi comisiile pentru protecţia copilului aflat în dificultate, elementul de bază 
în procesul de prevenire a plasamentului nejustificat al copiilor în sistemul de 
îngrijire rezidenţială, care funcţionează în fiecare raion şi municipiu din Repu-
blica Moldova în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1177 din 
31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului aflat în 
Dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitatea a acesteia. 

În această perioadă au fost promovate mai multe iniţiative de soluţionare 
a problemelor copiilor şi tinerilor cu risc de excludere educaţională şi socială 
(Centrul de Zi „Speranţa”, „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”), în 
cadrul cărora, cu suportul donatorilor străini, au fost create modele de educaţie 
incluzivă, au fost organizate cursuri de formare pentru cadrele didactice, au 
fost diseminate practicile pozitive în asistenţa psihopedagogică a copiilor cu 
dizabilităţi.

În 2003 au fost implementate modele de educaţie incluzivă, realizate în 
cadrul proiectului implementat de Fondul de Investiţii Sociale (FISM) şi Pro-
gramul Educaţional „Pas cu Pas”, susţinut financiar de un grant oferit de 
Guvernul Suediei. Scopul proiectului prevedea integrarea eforturilor şcolii, 
comunităţii şi familiilor în vederea incluziunii la nivel de şcoală şi comunitate 
a copiilor în situaţie de risc. Se urmărea crearea unui parteneriat educaţional, 
orientat spre identificarea copiilor aflaţi în situaţie în dificultate şi analiza ne-
voilor reale ale lor, valorificarea resurselor şcolii şi ale comunităţii, inclusiv 
la nivel de familie, stabilirea unor obiective care să îmbine armonios nevoile 
speciale de învăţare şi socializare ale copilului şi resursele identificate. Aşadar, 
promotorii reformei de educaţie incluzivă erau ONG-urile, care veneau cu ini-
ţiative inovatorii.

Practici de educaţie incluzivă au fost implementate şi în Liceul „Pro Suc-
ces” din Chişinău, Complexul de Pedagogie Curativă „Orfeu”, Centrul 
„Motivaţie”, Centrul „Voinicel” etc.

Majoritatea practicilor de incluziune implementate erau însă episodice, 
dezvoltate, în special, cu eforturile părinţilor şi cu sprijinul societăţii civile şi 
finanţate din partea donatorilor. Practicile pozitive înregistrate urmau a fi insti-
tuţionalizate şi promovate la nivel naţional.

Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova este interde-
pendentă de reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului.

În anul 2007, în 68 instituţii rezidenţiale din Republica Moldova erau pla-
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saţi peste 11 000 copii. Majoritatea copiilor erau plasaţi în instituţiile rezidenţi-
ale pentru copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor. Două instituţii pentru 
copii de vârstă fragedă erau în subordinea Ministerului Sănătăţii, iar o instituţie 
- în subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 
Copiii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi, erau plasaţi 
în două instituţii rezidenţiale subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Copilului, precum şi în instituţiile auxiliare şi speciale din subor-
dinea Ministerului Educaţiei. 

În scopul respectării dreptului copilului de a creşte într-un mediu familial, 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, cu sprijinul UNICEF-UE, a implementat, în 
2006-2007, proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru familii 
vulnerabile şi copii în situaţii de risc”, care a marcat începutul reformei siste-
mului rezidenţial de protecţie a copilului. În această perioadă au fost elaborate 
şi a demarat implementarea Strategiei şi Planului naţional de acţiuni privind 
reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012 
(Hotărârea Guvernului nr. 784 din 09.07.2007), a fost elaborat proiectul Pla-
nului-cadru de transformare a instituţiilor rezidenţiale, care avea ca obiectiv 
reducerea, până în 2012, cu 50% a numărului de copii din instituţiile rezi-
denţiale şi reorganizarea tuturor instituţiilor de acest tip. Strategia naţională 
şi Planul de acţiuni 2007-2012 stabileau ca obiective prioritare modificarea 
cadrului legal privind protecţia copilului, dezvoltarea serviciilor comunitare 
de tip familial, consolidarea capacităţilor specialiştilor din domeniul asistenţei 
sociale, reorganizarea instituţiilor rezidenţiale (inclusiv a celor auxiliare), redi-
recţionarea resurselor financiare spre susţinerea serviciilor comunitare, schim-
barea opiniei publice faţă de îngrijirea acordată în instituţii. 

În Republica Moldova, promotori ai reformei sistemului rezidenţial de în-
grijire a copilului şi ai dezvoltării educaţiei incluzive erau ONG-urile, care 
veneau cu iniţiative inovatoare: Every Child, Keystone Human Services In-
ternational Moldova Association, CCF Moldova, AO Lumos, AO „Femeia şi 
Copilul – Protecţie şi Sprijin”, ONG Speranţa. 

În anul 2007, pentru prima dată în Republica Moldova, ca urmare a re-
organizării gimnaziului internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea 
părinţilor din oraşul Cahul cu suportul Every Child, procesul didactic a fost 
transferat din şcoala-internat în şcolile de cultură generală. Copiii plasaţi în 
şcoala-internat din oraşul Cahul au obţinut posibilitatea să nu se diferenţieze 
de ceilalţi copii, să spună cu mândrie că ei învaţă, ca şi ceilalţi copii, în şcoala 
din comunitate. În procesul incluziunii educaţionale, aceşti copii s-au bucurat 
de susţinerea personalului şcolii-internat.
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În anul 2008, se derulează Programul „Comunitate Incluzivă Moldova” 
prin parteneriatul stabilit între MMPSF, Keystone Moldova şi Fundaţia Soros 
Moldova. Programul îşi propunea drept scop de a contribui la reformarea sis-
temului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea 
incluziunii sociale a acestora. Activităţile din cadrul programului vizau susţi-
nerea autorităţilor publice locale în asigurarea dezinstituţionalizării copiilor şi 
adulţilor cu dizabilităţi din cadrul Casei-internat pentru copii cu deficienţe 
mintale (băieţi) din or. Orhei, prevenirea instituţionalizării altor copiii şi in-
tegrarea lor în familiile biologice/extinse/substitutive sau plasarea în servicii 
comunitare, acordarea asistenţei tehnice familiilor biologice şi personalului 
din servciii în asigurarea dezvoltării individuale a copiilor/adulţilor dezinstitu-
ţionalizaţi/preveniţi de instituţionalizare şi în incluziunea lor socială.

În scopul implementării Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind 
reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2008-2012 a fost 
creată Unitatea de implementare a reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a 
copilului în cadrul Ministerului Educaţiei, cu suportul UNICEF.
Activităţile realizate în perioada 2000-2009 au pregătit terenul 
pentru aprobarea unui cadru incluziv.

1.3. Aprobarea politicilor incluzive

Etapa III. Aprobarea şi implementarea cadrului legal incluziv (anul 
2010 - prezent)

Activităţile întreprinse pe plan naţional în această perioadă sunt corelate cu 
cele de pe plan mondial, incluziunea fiind corelată cu procesele democratizării 
în societate şi educaţie. În acest sens, incluziunea este răspunsul la una din cele 
mai mari probleme cu care se confruntă lumea: excluziunea a tot mai mulţi 
oameni de la participarea în viaţa economică, socială, politică şi culturală a 
unei societăţi.

În această perioadă se atestă un succes în sfera legislaţiei, politicilor şi 
practicilor incluzive, conceptul de „incluziune” este inclus în agenda facto-
rilor de decizie şi a specialiştilor. Un eveniment însemnat a fost ratificarea de 
către Republica Moldova a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi (2010). Au fost aprobate acte legislative care au la bază principiul 
incluziunii tuturor copiilor în procesul educaţional. Documentele elaborate 
şi aprobate au constituit esenţa filozofiei incluziunii. Cele mai importante do-
cumente de politici naţionale care au stat la baza amplului proces de trecere de 
la segregare la integrare/incluziune sunt:
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Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), 
aprobată prin Legea nr. 169 din 9 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr. 200-201, art. 660), care fundamentează cadrul legislativ 
general de politici în domeniul dizabilităţii bazate pe bunele practici din state-
le membre ale Uniunii Europene, axate pe următoarele principii: respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; prevenirea şi combaterea 
discriminării; asigurarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea 
în muncă şi ocuparea forţei de muncă; protecţia împotriva neglijării şi abuzu-
lui; responsabilizarea comunităţii; consultarea persoanelor cu dizabilităţi la re-
glementarea serviciilor destinate lor; planificarea şi acordarea individualizată 
a serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi; asistarea şi fortificarea mediilor 
naturale de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi (familia şi comunitatea) şi pre-
venirea plasării lor în instituţii rezidenţiale; asigurarea participării persoanelor 
cu dizabilităţi la viaţa socială, economică şi culturală a comunităţii.

Un pas important pentru reformarea sistemului de protecţie socială a per-
soanelor cu dizabilităţi îl reprezintă crearea Consiliului Naţional pentru De-
terminarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (Hotărârea Guvernului Re-
publicii Moldova nr. 65 din 23.01.2013), ca urmare a reorganizării Consiliului 
Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii). Consiliul are misiunea de a 
asigura realizarea prevederilor actelor normative în vigoare privind determi-
narea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, având ca obiectiv final incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

În acest context, prestarea de servicii ar trebui să se axeze pe punctele for-
te şi pe nevoile elevilor şi să nu fie dependentă de certificatul de dizabilitate. 
Introducerea unei înţelegeri comune a dizabilităţii, axată pe modelul social al 
dizabilităţii, va favoriza valorizarea relaţiilor interpersonale şi o cale flexibilă de 
învăţare. Acest fapt va avea un impact asupra mecanismului de colectare a da-
telor şi a modalităţilor în care datele colectate pot influenţa procesul decizional.

Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 şi 
Planul consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei, 2011-2015 au ca obiective 
prioritare: modernizarea sistemului educaţional din Republica Moldova în scopul 
asigurării unei dezvoltări umane durabile prin asigurarea accesului echitabil şi ne-
discriminatoriu la studii de calitate la toate nivelele de învăţământ; asigurarea unei 
educaţii preşcolare, primare şi secundare de calitate pentru toţi copiii prin dezvol-
tarea unor şcoli prietenoase copilului şi extinderea practicilor educaţiei incluzive.

Un rol crucial în implementarea educaţiei incluzive revine Programului 
de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-
2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 523 din 11.07.2011. 
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Educaţia incluzivă, în sensul prezentului Program, prevede schimbarea şi adap-
tarea continuă a sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor 
şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educaţie de calitate tuturor în 
contexte integrate şi medii de învăţare comună.

Este important de remarcat că pct. 58 şi 59 din Programul de dezvoltare a 
educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 prevăd că be-
neficiari ai educaţiei incluzive sunt toţi copiii, indiferent de starea materială a fa-
miliei, reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, confesiune, starea 
de sănătate, caracteristicile de învăţare, antecedentele penale, fiind evidenţiate 
următoarele categorii de beneficiari: a) copiii orfani, abandonaţi, lipsiţi de îngri-
jire părintească; b) copiii din familiile defavorizate; c) copiii instituţionalizaţi; d) 
copiii, tinerii şi adulţii cu dizabilităţi; e) copiii străzii; f) copiii şi tinerii în conflict 
cu legea; g) copiii şi tinerii traficaţi; h) copiii şi tinerii supuşi violenţei; i) copiii 
şi tinerii care consumă droguri, alcool, alte substanţe toxice; j) copiii afectaţi de 
HIV/SIDA, k) copiii cu maladii somatice cronice; l) copiii şi tinerii cu tulburări 
psihice, devieri de comportament sau emoţionale, alte stări patologice; m) copiii 
cu dificultăţi de învăţare şi comunicare; n) copiii şi tinerii supradotaţi; o) copiii 
şi tinerii victime ale exploatării prin muncă; p) copiii minorităţilor naţionale, 
grupurilor religioase sau lingvistice; q) copiii refugiaţilor sau copiii persoane-
lor intern deplasate. Totodată, sunt menţionaţi beneficiarii indirecţi ai educaţi-
ei incluzive: familiile/părinţii, cadrele didactice din învăţământ, specialiştii din 
domeniile conexe, autorităţile publice centrale şi locale, comunitatea/societatea.

Angajamentele privind implementarea educaţiei incluzive au fost susţinute 
de cadrul instituţional privind utilizarea unui mecanism de finanţare care sti-
mulează practici incluzive, fiind reflectate în Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind re-
direcţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţi-
ale, care specifică posibilitatea dezvoltării serviciilor de suport pentru copiii 
dezinstituţionalizaţi la nivel local pentru implementarea educaţiei incluzive, şi 
în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 728 din 02.10.2012 cu privire 
la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de 
ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţământ primar 
şi secundar general, finanţat din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Schimbările la nivel de politici au condus la modificări în abordarea şi 
aplicarea paradigmei educaţionale, în special prin delimitarea şi consolidarea 
unor servicii educaţionale care să răspundă cerinţelor unor categorii diverse de 
beneficiari, reprezentate de vârste diferite, medii sociale variate şi posibilităţi 
intelectuale şi aptitudini diverse.
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Figura 3: Educaţia pentru toţi 
(apud Making Schools Inclusive 2008, p. 39)
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Conţinutul documentelor de politici educaţionale aprobate în această perioadă a fost susţinut 

de repere metodologice pentru implementarea educaţiei incluzive. În acest context menţionăm 
elaborarea şi implementarea, cu suportul UNICEF, a conceptului şcolii prietenoase copilului, a 
pedagogiei centrate pe copil, care au stat la baza asigurării unei educaţii de calitate pentru toţi 
copiii. 
 

Cu începere din anul 2010 şcolile generale sunt deschise pentru toţi copiii, aceasta 
semnificând iniţierea unui proces na șional pentru asigurarea unei educaţii de calitate 
pentru toţi copiii. 

 
Baza legislativă şi normativă existentă în domeniul educaţiei incluzive la acel moment nu 

acoperea tot procesul incluziunii şcolare. Nu existau structuri şi resurse la nivel naţional, raional şi 
comunitar care să susţină acest proces din punct de vedere metodologic şi cu resurse umane 
pregătite pentru acesta. 

Experienţele acumulate de ONG-uri în domeniul dezinstituţionalizării au servit ca 
fundament pentru elaborarea modelelor de educaţie incluzivă, elaborate în baza unor metodologii 
care au fost aprobate prin ordine emise de Ministerul Educaţiei şi care aveau ca finalitate 
implementarea activităţilor din Programul de educaţie incluzivă. Pilotarea modelelor de educaţie, 
conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 735 din 15 august 2011 cu privire la aprobarea 
metodologiei de implementare a educaţiei incluzive, era prevăzută spre realizare în perioada 2011-
2015. 

Modelele de educaţie incluzivă elaborate de ONG-uri cu experienţă în domeniu (AO 
„Lumos”, Keystone Human Services International Moldova Association, CCF „Moldova”, AO 
„Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, ONG „Speranţa”, Parteneriate pentru Fiecare Copil)2 şi 
aprobate de Ministerul Educaţiei aveau ca scop implementarea politicilor şi a cadrului normativ în 
domeniul educaţiei incluzive, crearea structurilor de suport educaţional la nivel raional şi 

                                                 
2 Metodologia privind implementarea educaţiei incluzive elaborată de Parteneriate pentru Fiecare Copil a fost inclusă în 

Acordul de colaborare (AO Every Child şi Ministerul Educaţiei al RM). 
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indirecţi ai educaţiei incluzive: familiile/părinţii, cadrele didactice din învăţământ, specialiştii din 
domeniile conexe, autorităţile publice centrale şi locale, comunitatea/societatea. 

Angajamentele privind implementarea educaţiei incluzive au fost susţinute de cadrul 
instituţional privind utilizarea unui mecanism de finanţare care stimulează practici incluzive, fiind 
reflectate în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor 
rezidenţiale, care specifică posibilitatea dezvoltării serviciilor de suport pentru copiii 
dezinstituţionalizaţi la nivel local pentru implementarea educaţiei incluzive, şi în Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 728 din 02.10.2012 cu privire la finanţarea în bază de cost 
standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru 
instituţiile de învăţământ primar şi secundar general, finanţat din bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale. 

Schimbările la nivel de politici au condus la modificări în abordarea şi aplicarea paradigmei 
educaţionale, în special prin delimitarea şi consolidarea unor servicii educaţionale care să răspundă 
cerinţelor unor categorii diverse de beneficiari, reprezentate de vârste diferite, medii sociale variate 
şi posibilităţi intelectuale şi aptitudini diverse. 
 

 
Figura 2. Sistemul educaţional cauzează probleme (apud Making Schools Inclusive 2008, p. 10).  

 

Elevul nu mai poate fi considerat o problema dacă nu se adaptează ritmurilor propuse de 
învăţarea şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi dezvoltare. Politicile şi strategiile 
naţionale au la bază ideea de educaţie pentru toţi. 
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Elevul nu mai poate fi considerat o problema dacă nu se adaptează ritmurilor 
propuse de învăţarea şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi dezvolta-
re. Politicile şi strategiile naţionale au la bază ideea de educaţie pentru toţi.

Conţinutul documentelor de politici educaţionale aprobate în această peri-
oadă a fost susţinut de repere metodologice pentru implementarea educaţiei in-
cluzive. În acest context menţionăm elaborarea şi implementarea, cu suportul 
UNICEF, a conceptului şcolii prietenoase copilului, a pedagogiei centrate pe 
copil, care au stat la baza asigurării unei educaţii de calitate pentru toţi copiii.
Cu începere din anul 2010 şcolile generale sunt deschise pentru toţi copiii, 
aceasta semnificând iniţierea unui proces naţional pentru asigurarea unei 
educaţii de calitate pentru toţi copiii.

Baza legislativă şi normativă existentă în domeniul educaţiei incluzive la 
acel moment nu acoperea tot procesul incluziunii şcolare. Nu existau structuri 
şi resurse la nivel naţional, raional şi comunitar care să susţină acest proces 
din punct de vedere metodologic şi cu resurse umane pregătite pentru acesta.

Experienţele acumulate de ONG-uri în domeniul dezinstituţionalizării au 
servit ca fundament pentru elaborarea modelelor de educaţie incluzivă, ela-
borate în baza unor metodologii care au fost aprobate prin ordine emise de 
Ministerul Educaţiei şi care aveau ca finalitate implementarea activităţilor din 
Programul de educaţie incluzivă. Pilotarea modelelor de educaţie, conform 
Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 735 din 15 august 2011 cu privire la apro-
barea metodologiei de implementare a educaţiei incluzive, era prevăzută spre 
realizare în perioada 2011-2015.

Modelele de educaţie incluzivă elaborate de ONG-uri cu experienţă în do-
meniu (AO „Lumos”, Keystone Human Services International Moldova Asso-
ciation, CCF „Moldova”, AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, ONG 
„Speranţa”, Parteneriate pentru Fiecare Copil)2 şi aprobate de Ministerul Edu-
caţiei aveau ca scop implementarea politicilor şi a cadrului normativ în do-
meniul educaţiei incluzive, crearea structurilor de suport educaţional la nivel 
raional şi instituţional, consolidarea capacităţilor resurselor umane din cadrul 
structurilor create şi din cadrul actorilor implicaţi în implementarea educaţiei 
incluzive, acordarea asistenţei metodologice cadrelor didactice, altor specia-
lişti implicaţi în implementarea educaţiei incluzive, sensibilizarea opiniei pu-
blice privind educaţia incluzivă, stabilirea unor parteneriate eficiente între toţi 
actorii pentru promovarea educaţiei incluzive.
2  Metodologia privind implementarea educaţiei incluzive elaborată de Parteneriate 
pentru Fiecare Copil a fost inclusă în Acordul de colaborare (AO Every Child şi Mi-
nisterul Educaţiei al RM). 
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În conformitate cu ordinele emise de Ministerul Educaţiei cu privire la 
pilotarea educaţiei incluzive (anul 2011), au fost aprobate 50 de şcoli-
pilot în 20 UTA (Chişinău, Ialoveni, Cahul, Floreşti, Criuleni, Dubăsari, 
Anenii Noi, Orhei, Străşeni, Teleneşti, Comrat, Cantemir, Hânceşti, 
Basarabeasca, Leova, Cimişlia, Drochia, Edineţ, Căuşeni, Ştefan Vodă) 
pentru implementarea educaţiei incluzive (anexa 1).

Angajament privind continuarea dezinstituţionalizării şi dezvoltarea 
educaţiei incluzive

Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltarea serviciilor 
de educaţie incluzivă, susţinută de UNICEF şi realizată în parteneriat cu autorită-
ţile Republicii Moldova, a presupus o intervenţie complexă în toate sectoarele de 
educaţie, sănătate şi protecţie socială. Astfel, activităţile realizate de ministerele 
de resort (Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor) cu suportul UNICEF şi în colaborare 
cu APL, cu ONG-urile active în domeniu (CCF Moldova, Keystone Human Ser-
vices International Moldova Association, AO Lumos, Every Child, AO „Femeia 
şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, ONG Speranţa) au contribuit la reducerea numă-
rului copiilor separaţi de familie cu circa 62%, precum şi la crearea şi dezvoltarea 
serviciilor sociale pentru copii şi a educaţiei incluzive a copiilor cu CES. 

Un rol important în procesul de coordonare a tuturor actorilor în procesul 
implementării reformei sistemului rezidenţial a revenit Consiliului de coor-
donare pentru implementarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire 
a copilului şi dezvoltarea educaţiei incluzive, instituit în anul 2010 în cadrul 
Ministerului Educaţiei, cu suportul UNICEF.

Studiul de evaluare a implementării Strategiei şi Planului naţional de acţiuni 
privind reforma sistemului rezidenţial, elaborat la comanda ME3, identifică suc-
cesele realizate de Republica Moldova în domeniul dezinstituţionalizării, reco-
mandând de a continua activitatea de dezinstituţionalizare cu un accent sporit pe 
copiii cu dizabilităţi şi copiii de vârstă fragedă plasaţi în instituţii rezidenţiale.

În scopul continuării reformelor în sistemul protecţiei copilului Ministerul Edu-
caţiei cu suportul AO Lumos, în anul 2013, a realizat evaluarea sistemului reziden-
ţial de îngrijire a copilului, având drept scop elaborarea unui plan de acţiuni privind 
reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, precum şi dezvoltarea 
serviciilor pentru copiii în situaţii de risc şi asigurarea calităţii vieţii acestora. 
3 P. Evans, Raport de evaluare „Implementarea Strategiei naţonale şi a Planului de 
acţiuni privind reforma sitemului rezidenţial de îngrijire a copilului în Moldova pe 
anii 2007-2012, coord. UNICEF Moldova şi Fundaţia „Terre des hommes” Moldova, 
Chişinău, 2013.    
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3088

429
357 35

Numărul de copii în sistemul rezidenţial de 
îngrijire (15.09.2013)

3088 copii - Ministerul Educaţiei (35
instituţii)

429 copii - Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei (3
instituţii)

357 copii - Ministerul Sănătăţii (4
instituţii)

35 copii - Direcţia municipală
Protecţia Drepturilor copilului (1
instituţie)

 
 
Figura 4. Numărul de copii în sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului, 2013 

 
Analiza datelor evaluării arată că sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului se constituie din 

instituţii cu o capacitate foarte variată. Constatăm că instituţiile pentru copii orfani şi rămaşi fără 
îngrijire părintească (10 instituţii rezidenţiale din subordinea ME şi 1 instituţie din subordinea 
MMPSF: „Orăşelul Copilăriei”, Pârâta) au în îngrijire de la 69 la 230 copii, media fiind de 150 
copii. 

școli-internat sanatoriale: 2 instituţii în subordinea ME au în îngrijire de la 72 la 123 copii, 
media fiind 95 copii; 2 instituţii în subordinea MS au în îngrijire de la 61 la 99 copii, media fiind 
de 80 copii. 

Instituţiile pentru copii cu dizabilităţi fizice şi senzoriale din subordinea ME au în îngrijire 
de la 32 până la 100 copii, media fiind de 65 copii. 

Instituţiile auxiliare pentru copii cu dizabilităţi mintale uşoare şi medii din subordinea ME au 
în îngrijire de la 36 până la 129 copii, media fiind de 80 copii. 

Instituţiile pentru copii cu dizabilităţi severe (de la 78 până la 121 copii) pentru acest tip de 
beneficiari, media fiind de 95 copii. 
 

Tabelul 1. Tipuri de instituţii de îngrijire rezidenţială, 2013 

Nr. Tipul de instituţie Nr. total 
de instituţii 

Nr. total 
de copii Beneficiari 

I.  Ministerul Educaţiei  
1. Şcoli/Gimnazii-internat 10 1145 Copii orfani şi/sau rămaşi fără îngrijirea 

părintească, din familii vulnerabile 
2. Şcoli-internat sanatoriale 2 195 Copii cu boli cronice neurologice, 

cardiovasculare 
3.  Şcoli-internat speciale  5 372 Copii cu dizabilităţi locomotorii, dizabilităţi 

de auz, dizabilităţi de văz 
4.  Şcoli-internat auxiliare 17 1344 Copii cu dizabilităţi mintale 

Примечание [LT1]: Pentru 
tehnoredactor\. 
În fig. 4, trebuie de corectat „copiii” în 
copii. Trebuie de șters un i.  

Figura 4. Numărul de copii în sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului, 2013

Potrivit datelor evaluării rapide realizate de Ministerul Educaţiei cu supor-
tul AO Lumos, la momentul evaluării (1 septembrie 2013), sistemul rezidenţial 
de îngrijire a copilului avea în îngrijire 3909 copii, plasaţi în 43 de instituţii 
rezidenţiale din subordinea (metodologică) a trei ministere şi a unei autorităţi 
publice locale 4.

Analiza datelor evaluării arată că sistemul rezidenţial de îngrijire a copi-
lului se constituie din instituţii cu o capacitate foarte variată. Constatăm că 
instituţiile pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească (10 insti-
tuţii rezidenţiale din subordinea ME şi 1 instituţie din subordinea MMPSF: 
„Orăşelul Copilăriei”, Pârâta) au în îngrijire de la 69 la 230 copii, media fiind 
de 150 copii.

Şcoli-internat sanatoriale: 2 instituţii în subordinea ME au în îngrijire de 
la 72 la 123 copii, media fiind 95 copii; 2 instituţii în subordinea MS au în 
îngrijire de la 61 la 99 copii, media fiind de 80 copii.

Instituţiile pentru copii cu dizabilităţi fizice şi senzoriale din subordinea 
ME au în îngrijire de la 32 până la 100 copii, media fiind de 65 copii.

Instituţiile auxiliare pentru copii cu dizabilităţi mintale uşoare şi medii din 
subordinea ME au în îngrijire de la 36 până la 129 copii, media fiind de 80 copii.

Instituţiile pentru copii cu dizabilităţi severe (de la 78 până la 121 copii) 
pentru acest tip de beneficiari, media fiind de 95 copii.

4 Raport preliminar privind evaluarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, 
prezentat de AO Lumos în cadrul şedinţei ME din 4 martie 2013. 
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Tabelul 1. Tipuri de instituţii de îngrijire rezidenţială, 2013
Nr. Tipul de instituţie Nr. total

de instituţii
Nr. total
de copii

Beneficiari=

I. Ministerul Educaţiei 

1. Şcoli/Gimnazii-internat 10 1145
Copii orfani şi/sau rămaşi fără 
îngrijirea părintească, din familii 
vulnerabile

2. Şcoli-internat 
sanatoriale 2 195 Copii cu boli cronice neurologice, 

cardiovasculare

3. Şcoli-internat speciale 5 372 Copii cu dizabilităţi locomotorii, 
dizabilităţi de auz, dizabilităţi de văz

4. Şcoli-internat auxiliare 17 1344 Copii cu dizabilităţi mintale
5. Case de copii 1 32 Copii cu dizabilităţi de auz

Total 35 3088
II. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

1.
Case-internat pentru 
copii cu deficienţe 
mintale severe

2 199 Copii cu dizabilităţi mintale severe

2.
„Concordia – Orăşelul 
Copilăriei”, Pârâta

1 230 Copii orfani şi/sau rămaşi fără 
îngrijirea părintească, din familii 
vulnerabile

Total 3 429
III. Ministerul Sănătăţii

1.

Centre de plasament 
temporar şi reabilitare 
a copiilor de vârstă 
fragedă

2 197 Copii orfani, copii rămaşi fără 
îngrijirea părintească, copii cu 
dizabilităţi, copii abandonaţi, copii 
din familii vulnerabile şi cu probleme 
materiale şi de trai, cu vârsta cuprinsă 
între 0 şi 7 ani.

2.
Centre de reabilitare 
pentru copii 
(ftiziopneumologice)

2 160 Reabilitare pentru copiii cu TBC.

Total 4 357
III. Direcţia Municipală de Protecţie a Drepturilor Copilului, Chişinău

1.

Casa Municipală 
Specializată pentru 
Copii de Vârstă 
Fragedă

1 35 Copii orfani, copii rămaşi fără 
îngrijirea părintească, copii cu 
dizabilităţi, copii abandonaţi, 
copii din familii vulnerabile şi cu 
probleme materiale şi de trai, cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani.

TOTAL 1 35
TOTAL per sistem 43 3909
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Cea mai mare parte a copiilor instituţionalizaţi sunt plasaţi în institu-
ţiile auxiliare din subordinea Ministerului Educaţiei. Deşi numărul copiilor 
din şcolile-internat auxiliare şi speciale din subordinea Ministerului Educaţiei 
s-a redus pe parcursul anilor 2001-2013, numărul copiilor plasaţi în şcoli-in-
ternat auxiliare continuă să fie considerabil, constituind cifra de 1344 de copii 
(43,5%) din numărul total al copiilor instituţionalizaţi în instituţiile reziden-
ţiale din subordinea Ministerului Educaţiei, iar în şcolile speciale ‒ 372 de 
copii (12,04%) din numărul total al copiilor instituţionalizaţi în instituţiile din 
subordinea Ministerului Educaţiei.

 18 

5. Case de copii 1 32 Copii cu dizabilităţi de auz 
 Total 35 3088  
II. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  
1. Case-internat pentru copii cu 

deficienţe mintale severe 
2 199 Copii cu dizabilităţi mintale severe 

2. „Concordia – Orăşelul 
Copilăriei”, Pârâta 

1 230 Copii orfani şi/sau rămaşi fără îngrijirea 
părintească, din familii vulnerabile 

 Total 3 429  
III. Ministerul Sănătăţii 
1. Centre de plasament temporar 

şi reabilitare a copiilor de 
vârstă fragedă 

2 197 Copii orfani, copii rămaşi fără îngrijirea 
părintească, copii cu dizabilităţi, copii 
abandonaţi, copii din familii vulnerabile şi cu 
probleme materiale şi de trai, cu vârsta 
cuprinsă între 0 și 7 ani. 

2. Centre de reabilitare pentru 
copii (ftiziopneumologice) 

2 160 Reabilitare pentru copiii cu TBC. 

 Total 4 357  
III.  Direcţia Municipală de Protecţie a Drepturilor Copilului, Chişinău 
1. Casa Municipală Specializată 

pentru Copii de Vârstă 
Fragedă 

1 35 Copii orfani, copii rămaşi fără îngrijirea 
părintească, copii cu dizabilităţi, copii 
abandonaţi, copii din familii vulnerabile şi cu 
probleme materiale şi de trai, cu vârsta 
cuprinsă între 0 și 7 ani. 

 TOTAL  1 35  
 TOTAL per sistem 43 3909  

 
Cea mai mare parte a copiilor instituţionalizaţi sunt plasaţi în instituţiile auxiliare din 

subordinea Ministerului Educaţiei. Deşi numărul copiilor din școlile-internat auxiliare şi 
speciale din subordinea Ministerului Educaţiei s-a redus pe parcursul anilor 2001-2013, numărul 
copiilor plasaţi în școli-internat auxiliare continuă să fie considerabil, constituind cifra de 1344 de 
copii (43,5%) din numărul total al copiilor instituţionalizaţi în instituţiile rezidenţiale din subordinea 
Ministerului Educaţiei, iar în şcolile speciale ‒  372 de copii (12,04%) din numărul total al copiilor 
instituţionalizaţi în instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei. 
 

 
Figura 5. Dinamica evoluţiei numărului de copiii în școlile-internat auxiliare şi speciale din 
subordinea Ministerului Educaţiei, 2001-2013 
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Figura 5. Dinamica evoluţiei numărului de copiii în şcolile-internat auxiliare şi 
speciale din subordinea Ministerului Educaţiei, 2001-2013

În scopul coordonării eforturilor tuturor actorilor în implementarea educaţiei 
incluzive a fost creat Grupul intersectorial de coordonare a implementării Progra-
mului de dezvoltare a educaţiei incluzive, condus de viceprim-ministru, 2014.

În anul 2014 a fost realizat Studiul de fezabilitate a sistemului de educaţie 
preşcolară şi învăţământ preuniversitar privind situaţia copiilor cu deficien-
ţe de auz din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Asigurarea dreptului 
copilului la familie şi protecţia lui de violenţă, abuz, neglijare şi exploatare”, 
finanţat de USAID şi implementat de AO „Parteneriate pentru Fiecare Co-
pil”. O concluzie a studiului este că rezultatele educaţionale, sociale şi de dez-
voltare ale copiilor сu deficienţe de auz care finalizează educaţia preuniver-
sitară în instituţiile anterior menţionate sunt extrem de reduse. Se recomandă 
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ca incluziunea copiilor cu deficienţe de auz în şcolile generale să fie tratată 
într-un cadru mai larg al reformei educaţionale şi al schimbărilor sistemati-
ce care favorizează asigurarea accesului şi participării copiilor într-un sistem 
educaţional de calitate. Prin urmare, reformele care au drept scop asigurarea 
drepturilor copiilor, prin definiţie, comportă un caracter incluziv pentru copiii 
cu dizabilităţi (în particular, copiii cu deficienţe de auz). 

În baza recomandărilor acestui studiu, actualmente, ME în colaborare cu 
MMPSF, MS şi alţi actori relevanţi elaborează Instrucţiunea privind mecanis-
mul intersectorial de cooperare pentru asistenţa, monitorizarea copiilor cu 
deficienţe de auz.

O condiţie a implementării cu succes a educaţiei incluzive o constituie exis-
tenţa unei baze de date complexe, coerente intersectiorial, care să utilizeze 
concepte şi instrumente electronice de culegere şi prelucrare a datelor pentru 
elaborarea politicilor şi luarea deciziilor la nivel raional sau naţional. ţinând 
cont de acest lucru, MMPSF este în proces de elaborare a unui cadru naţional 
de evidenţă şi monitorizare a datelor cu privire la situaţia copiilor aflaţi în situ-
aţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. În acest context, în anul 2014, AO 
„Parteneriate pentru Fiecare Copil” a realizat studiul Mecanismul de evidenţă 
şi monitorizare a datelor cu privire la copiii aflaţi în situaţie de risc şi a copi-
ilor separaţi de părinţi, care îşi propune să contribuie la consolidarea cadrului 
comun de evidenţă şi monitorizare a datelor cu privire la situaţia copiilor aflaţi 
în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, menit să permită luarea de 
decizii strategice la nivelul structurilor din domeniul protecţiei copilului.

O incluziune reuşită a copiilor în unităţile şcolare depinde de capacitatea lor 
de integrare şi de capacitatea familiei şi şcolii să susţină această integrare. 
În acest context, menţionăm o cooperare intersectorială în domeniul promo-
vării incluziunii sociale şi educaţionale. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie 
de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, a Hotărârii Guvernului R. Moldova 
nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu 
copii, remarcăm o susţinere a politicilor publice pentru dezvoltarea serviciilor 
de prevenire a separării copilului de familia sa, întrucât prevederile legislative 
alocă cel mai important rol părinţilor şi încurajează creşterea şi dezvoltarea 
copiilor în familie.

Unul dintre obiectivele Strategiei pentru protecţia copilului, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 10.06.2014, vizează 
reducerea continuă a numărului de copiii aflaţi în îngrijire rezidenţială prin 
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următoarele măsuri: reorganizarea continuă a sistemului rezidenţial de îngrijire 
a copilului; dezvoltarea serviciilor sociale de sprijin familial, de tip familial şi 
(re)integrarea copiilor în familie; dezvoltarea educaţiei incluzive şi eficientiza-
rea serviciilor de sprijin pentru incluziunea educaţională şi socială a copiilor; 
aplicarea mecanismelor de redirecţionare a resurselor eliberate din sistemul 
rezidenţial pentru facilitarea (re)integrării sociale şi educaţionale a copiilor.

Aşadar, obiectivele din sectorul social, axate în special pe activităţi de 
incluziune socială, sunt susţinute cu cele din sectorul educaţional, axate pe 
obiective de incluziune educaţională. Unul dintre obiectivele Strategiei secto-
riale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” vizează sporirea 
accesului şi îmbunătăţirea calităţii învăţământului primar, gimnazial şi liceal 
din perspectiva şcolii prietenoase copilului, care prevede dezvoltarea unui ca-
dru normativ şi instituţional care să asigure accesul la o educaţie de calitate 
în învăţământul de bază pentru toţi copiii, inclusiv pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale (inclusiv cei cu dizabilităţi). Astfel, Republica Moldova 
încearcă să se înscrie într-o viziune democratică, compatibilă cu standardele 
europene şi universale în acest domeniu. O dovadă în acest sens este aprobarea 
în iunie 2014 a Codului educaţiei, care traduce în domeniul educaţiei principii 
universale din sfera drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi din 
sfera conceptului incluziunii. 
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CAPITOLUL II

 PILONI PENTRU IMPLEMENTAREA 
EDUCAŢIEI INCLUZIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Cadrul legal incluziv, voinţa politică corelate practicilor incluzive
Unul dintre pilonii esenţiali pentru promovarea educaţiei incluzive o consti-

tuie aprobarea şi implementarea politicilor în concordanţă cu standardele inter-
naţionale şi voinţa tuturor actorilor implicaţi în promovarea educaţiei incluzive. 

Cadrul legal în domeniul educaţiei incluzive din Republica Moldova res-
pectă politicile internaţionale şi naţionale care prevăd dreptul tuturor copiilor 
la educaţie şi egalitatea şanselor [Declaraţia universală a drepturilor omului 
(1948), Convenţia ONU cu privire la lupta împotriva discriminării în dome-
niul educaţiei (1960), Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (UN-
CRC, 1989), Declaraţia de la Salamanca şi Cadrul de acţiuni pentru educaţie 
şi cerinţe speciale (1994), articolul 24 din Convenţia ONU privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi (UNCRPD, 2006), Constituţia Republicii Moldova] 
şi contribuie la realizarea prevederilor Strategiei naţionale „Educaţie pentru 
toţi” (HG nr. 410 din 04.12.2003, bazată pe Declaraţia mondială privind edu-
caţia pentru toţi, Dakar, 2000) şi a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în 
Republica Moldova (HG nr. 288 din 15.03.2005). 

Studii realizate de experţi internaţionali5 constată că guvernarea Republi-
cii Moldova şi-a onorat angajamentul faţă de asigurarea accesului la educaţie 
pentru toţi copiii, în general, şi pentru copiii cu dizabilităţi, în particular, prin 
aprobarea legislaţiei şi a politicilor axate pe conceptul educaţiei pentru toţi, 
care iau în consideraţie drepturile lor ca cetăţeni cu drepturi depline. 

Concepţia educaţiei incluzive, ca parte integrantă a paradigmei „educaţie 
pentru toţi”, are menirea de a fundamenta procesele de asigurare a condiţiilor 
adecvate necesităţilor educaţionale şi de valorificare a diferenţelor individuale 
ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor pe parcursul întregii vieţi.

Respectarea principiilor incluziunii în documentele de politici demonstrea-
ză capacităţile statului de gestiune a serviciilor de educaţie, care trebuie să ţină 
cont atât de punctul de vedere al ofertantului de servicii, cât şi de punctul de 
vedere al „clientului”, clientul în acest caz fiind cetăţeanul care, prin contribuţiile 
fiscale sau prin sistemul de distribuţie echitabilă, procură serviciile educaţionale 

5 P. Hans, Studiu de fezabilitate a sistemului preşcolar şi preuniversitar curent privind 
situaţia copiilor cu deficienţe de auz din Republica Moldova, coord. „Parteneriate pen-
tru Fiecare Copil”, finanţat de USAID, 2014. 
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ale statului. Cu o astfel de abordare, statul este responsabil să ofere „clienţilor” 
servicii de calitate în mod egal, indiferent de profil, provenienţă şi venituri.

Republica Moldova este semnatară a Convenţiei cu privire la drepturile co-
pilului (1993), a Convenţiei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi 
(2010) şi a diverse alte documente, toate sprijinind angajamentul politic privind 
implementarea educaţiei incluzive în vederea asigurării oportunităţilor şi şanse-
lor egale persoanelor excluse/marginalizate pentru a beneficia de drepturile de 
bază ale omului la dezvoltare şi educaţie, în contextul diversităţii umane.

Cadrul juridic elaborat şi politicile sociale în vigoare s-au bazat pe cele mai 
bune practici ale ţărilor din Uniunea Europeană, existând un context general de 
parteneriat şi scop comun exprimat public. Studiul menţionat mai sus, elaborat 
de Parteneriate pentru Fiecare Copil, constată şi angajamentul pentru reforme al 
funcţionarilor de la cele trei ministere de resort (Ministerul Educaţiei, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Sănătăţii), care în 
procesul de implementare au demonstrat voinţă politică îmbinată cu practicile 
incluzive, asociate cu un sentiment de optimism de a face faţă obstacolelor.

La fel de important este angajamentul activ al reprezentanţilor diferitor 
agenţii internaţionale şi al donatorilor la diferite nivele ale sistemului, furni-
zând fonduri, asistenţă tehnică şi suport în consolidarea capacităţilor, atât de 
necesare pentru agenţiile guvernamentale şi neguvernamentale. Agenţiile ne-
guvernamentale, în special organizaţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, sunt 
deplin angajate în obţinerea şi oferirea suportului tehnic necesar. 

Cadrul legal din Republica Moldova corespunde standardelor internaţiona-
le, conceptul privind dezvoltarea educaţiei incluzive aprobat şi reflectat în do-
cumentele de politici serveşte un cadru general de includere a tuturor copiilor 
cu risc mare de excludere; se bazează pe principiul educaţiei pentru toţi, având 
scopul de a valorifica potenţialul de învăţare a fiecărui copil. Aşadar, principiul 
de educaţie incluzivă nu este unul separat, incluziunea constituind o abordare 
a întregului sistem educaţional. 

2.2. Atitudini pozitive faţă de incluziune

2.2.1. Aprecierile cadrelor didactice din şcolile-pilot privind implemen-
tarea educaţiei incluzive 

Un factor important pentru asigurarea succesului incluziunii este abordarea 
pozitivă a acestui sistem de către toţi factorii implicaţi: cadre didactice, mana-
geri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, medici, părinţi, elevi, întreaga comu-
nitate, care trebuie să fie convinşi de beneficiile incluziunii. Chiar dacă legea îi 
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va obliga, acest proces nu va reuşi fără entuziasmul actorilor. Acest entuziasm 
implică schimbări de comportament şi atitudine. Din acest considerent, este 
foarte important ca toţi actori de la nivel central, local, şcoală să deţină atitu-
dini pozitive faţă de educaţia incluzivă. 

Formarea atitudinilor pozitive ale cadrelor didactice este un element esen-
ţial pentru atingerea succesului educaţiei incluzive. O serie de cercetători men-
ţionează că atitudinile guvernează practicile de zi de zi în sala de clasă, aceasta 
semnificând că multe decizii cu privire la strategiile ce urmează să fie folosite, 
tipurile de activităţi pentru copii sunt axate pe atitudini6. Atitudinile negative 
faţă de incluziune au un impact negativ asupra performanţelor elevilor şi sunt 
foarte dificil de schimbat. 

Aprecierile pozitive date diferitor evenimente produse în mediul organizaţio-
nal au o influenţă sesizabilă asupra creşterii motivaţiei personalului. Au fost or-
ganizate trei focus-grupuri cu cadre didactice din şcolile-pilot, având drept scop 
identificarea aspectelor pozitive, a atitudinilor şi a experienţelor cadrelor didac-
tice vizând activitatea profesională (total participanţi – 21 de cadre didactice).

În cadrul focus-grupului a fost aplicat următorul ghid deinterviu 7: 
1. Privind în urmă la experienţele pe care le-aţi avut în cadrul instituţiei, vă 

rog să vă aduceţi aminte de timpul când v-aţi simţit cel/cea mai activ/ă, cel/cea 
mai stimulat/ă.

2. Ce anume v-a stimulat?
3. Cine a mai fost implicat în activităţile realizate?
4. Vă rog să descrieţi unele lucruri pe care le apreciaţi foarte mult, lucruri 

despre Dvs., despre ceea ce lucraţi şi despre copiii din instituţie.
5. Fără a fi modest/ă, ce apreciaţi cel mai mult la Dvs. ca persoană şi ca 

profesionist?
6. Când vă simţiţi cel mai bine în munca Dvs.?
7. Care este cel mai important lucru cu care a contribuit instituţia în viaţa Dvs.?
8. Care sunt calităţile şi competenţele Dvs. ce au contribuit la îmbunătăţirea 

situaţiei copiilor din instituţie?
1. Cu referire la timpul în care s-au simţit stimulaţi, respondenţii menţio-

nează factorii motivaţionali, determinaţi în special de factorii interni, reflectaţi 
de nevoia de autodezvoltare; stima de sine; nevoia de apartenenţă. În calitate 
6  T. Hobbs, D. L. Westling, „Promoting successful inclusion through collaborative 
problem solving”, Teaching Exceptional Children, 31(1), 1998, pp. 12-19. 
7   Şt. Cojocaru, Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi 
managementul de caz, Iaşi, Polirom, 2005.
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de valori, respondenţii menţionează: implicarea; succesele elevilor; aprecie-
rea pentru munca realizată; încadrarea în munca pedagogică. Din perspectiva 
ponderii axiologice, constatăm utilizarea de către respondenţi a categoriilor de 
adjective pozitive din punct de vedere al încărcăturii emoţionale: implicare 
activă.  De asemenea, respondenţii menţionează structurile de suport pentru 
implementarea educaţiei incluzive instituite la nivel de unitate şcolară: comisia 
multidisciplinară, Centrul de Resurse. „Lucrez în această instituţie de puţin 
timp. Mă simt activă când particip la activităţile Comisiei multidisciplinare 
din şcoală”; „În anul 2013, când au absolvit elevii mei, pe care i-am instruit 
şi educat: i-am orientat spre o anumită profesie”; „Mă simt activă practic tot 
timpul, deoarece lucrul pe care îl îndeplinesc necesită o implicare permanen-
tă”; „Când copiii cu CES aveau nevoie de atenţie, de ascultare, eu am încercat 
să le ofer”; „Când am fost apreciată pentru munca care am depus-o în cadrul 
Centrului de Resurse”.

2. În calitate de mecanisme de stimulare, respondenţii menţionează atât sti-
mulii interni, cât şi cei externi, invocând în special nevoia de autoactualizare; 
stimă de sine. Din răspunsurile respondenţilor evidenţiem următoarele valori: 
nevoile copiilor; sentimentul de a fi util, feedback-ul primit de la copii; curiozi-
tatea elevilor; încurajarea şi aprecierea din partea administraţiei. În acest sens, 
menţionăm utilizarea de către respondenţi în special a adjectivelor neutre din 
punct de vedere emoţional: „satisfăcută”; „stimulată”. 

La întrebarea „Ce anume v-a stimulat?” cadrele didactice au răspuns: „Am 
fost stimulată chiar de copiii cu CES şi scopul pus în faţa mea este de a forma 
un mediu sănătos, protejat şi prietenos pentru ei”; „Mă stimulează copiii, dra-
gostea lor, salariul”; „Nevoia copiilor de a se simţi importanţi”; „Ataşamentul 
copiilor faţă de mine”; „Aprecierea, respectul elevilor dar şi al colectivului 
m-a stimulat să tind spre mai mult”; „Curiozitatea elevilor”; „Încurajarea din 
partea administraţiei şi a corpului didactic”; „Dragostea faţă de profesie, sen-
timentul că eu sunt necesară pentru cineva”; „Faptul că direcţia m-a apreciat”; 
„M-a stimulat faptul că în sfârşit direcţia a apreciat aptitudinile mele în sfera 
profesională”.

3. La întrebarea „Cine a mai fost implicat în activităţile realizate?”, respon-
denţii au notat: cadrele didactice; psihologul; administraţia şcolii: directorul, 
directorul adjunct; cadrul didactic de sprijin; echipa PEI; comisiile multidisci-
plinare; părinţii; ONG-urile. 

Din analiza răspunsurilor date, constatăm că un factor semnificativ îl con-
stituie dimensiunile motivaţionale, care includ copilul, precum şi actorii atât 
de la nivelul de unitate şcolară şi actorii din comunitate. Un alt factor impor-
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tant al integrării îl constituie participarea părinţilor la activităţile organizate. 
Constatăm o cooperare între cadrele didactice şi structurile de suport pentru 
implementarea educaţiei incluzive la nivel de unitate şcolară. Un rol important 
respondenţii atribuie colaborării cu ONG-urile relevante, care le oferă suport 
în implementarea educaţiei incluzive. Cităm din răspunsuri: „Implicaţi în toate 
succesele şi insuccesele mele sunt copiii”; „În lucrul cu copiii încerc să implic 
cât mai mulţi copii, indiferent de dizabilitate sau comportament”; „Implica-
rea  părinţilor în activităţile extracurriculare m-a ajutat să consolidez colectivul 
clasei”; „Colegii din cadrul ONG-urilor cu care colaborăm ne-au îndrumat, 
ne-au susţinut, împreună am găsit răspunsuri la multe probleme cu care ne 
confruntam”.

4. În calitate de valori invocate în activitatea cu copiii sunt menţionate: 
demnitatea, competenţa, onestitatea, inteligenţa, responsabilitatea; înţelegerea; 
promovarea unui mod sănătos de viaţă; acceptarea şi sprijinul acordate copii-
lor cu CES; suport acordat familiilor copiilor aflaţi în dificultate; integritatea 
familiilor. Cităm: „Îmi place să ajut copiii cu CES şi să lucrez cu ei”; „Apreci-
ez în cei care mă înconjoară sinceritatea, bunătatea, înţelegerea”; „În instituţie 
avem 9 copii cu CES. Apreciez faptul că colectivul în care lucrez e un colectiv 
de oameni binevoitori şi cu idei noi. Dorinţa de a face mari schimbări pentru 
copii”; „Doresc ca fiecare copil din liceul nostru să regăsească o luminiţă în 
viaţă”; „Apreciez interesul părinţilor pentru şcolarizarea copiilor cu CES. Apre-
ciez încurajarea administraţiei pe care o primesc atunci când lucrez cu părinţii 
şi copiii”; „Apreciez cel mai mult atunci când îmi reuşeşte să-i fac pe copii să 
înţeleagă că ei nu sunt singuri în faţa problemei care apare, dar îi putem ajuta 
să găsim o soluţie”.

5. Printre valorile cel mai mult apreciate de către respondenţi sunt: înţele-
gerea, confidenţialitatea, responsabilitatea, perfecţionarea continuă, răbdarea, 
încrederea, sinceritatea, toleranţa, promovarea egalităţii în drepturi, încuraja-
rea copiilor în diferite momente, activismul. Cităm: „Sunt fericită şi mă bucură 
acest fapt: am găsit limbă comună cu fiecare copil, pot duce cu ei o comuni-
care liberă, bazată pe exprimare de opinie şi respect. Sunt mulţumită şi adorm 
liniştită când cuvintele mele rămân şi ajung la urechile copiilor şi ei pot să 
facă concluziile lor”; „Modestia, activismul, sinceritatea, dreptatea, inteligen-
ţa, dragostea faţă de copii”.

6. În calitate de valori care asigură starea de bine a respondenţilor sunt in-
vocate: aprecierea de către copii, părinţi, pedagogi. Respondenţii se axează în 
special pe nevoile de stimă şi autoactualizare. 

La întrebarea „Când vă simţiţi cel mai bine în munca dvs.?”, respondenţii 
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au menţionat: „Când sunt înţeleasă corect de copii, când obţin succese şi re-
zultate bune în muncă”; „Când munca mea este apreciată”; „Când ceea ce-mi 
propun îmi reuşeşte”; „Când sunt apreciată de către copii, părinţi, pedagogi”; 
„Când reuşesc să fac ceea ce mi-am propus cu succes”; „Când sunt în activitate 
cu copiii”; „Când văd rezultatele muncii mele, succesele”.

7. Printre lucrurile cele mai importante care au lăsat o amprentă în viaţa 
respondenţilor sunt indicate: sprijin şi înţelegere, ajutor reciproc, susţinere din 
partea administraţiei şcolii şi a ONG-urilor; acumularea experienţei de lucru 
cu copiii cu CES, susţinere şi înţelegere, susţinere şi încurajare, înţelegere re-
ciprocă cu copiii cu CES.

8. În calitate de calităţi/valori ale cadrelor didactice, care au contribuit la 
îmbunătăţirea situaţiei copiilor în mediul şcolar menţionăm: devotament, res-
ponsabilitate, înţelegere, colaborare, răbdare, insistenţă, inteligenţă, sincerita-
te, bunătate, responsabilitate, punctualitate, colaborare, generozitate, creativi-
tate, competenţe, deschidere pentru nou. 

Concluzii:
1. Sistemul de valori al unei organizaţii este dependent de membrii săi. Din 

analiza datelor a reieşit faptul că atenţia cadrelor didactice din şcolile-pilot, 
în cadrul cărora se implementează educaţia incluzivă, a fost concentrată în 
special asupra nevoii de stimă, autoactualizare şi apartenenţă. În acest sens, 
respondenţii au identificat o serie de succese, de momente de stare de bine.

2. Analiza răspunsurilor date de respondenţi identifică o serie de valori re-
laţionate cu valorile incluziunii, la care fac referire respondenţii: toleranţă, 
responsabilitate, apreciere, ajutor reciproc, susţinere, înţelegere, responsabi-
litate, colaborare.

3. Constatăm stabilirea parteneriatelor între actorii implicaţi în implemen-
tarea educaţiei incluzive la nivel de unitate şcolară: administraţia şcolii, cadre-
le didactice, cadrele didactice de sprijin,  membrii comisiilor multidisciplinare; 
implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate la nivel de unitate şcolară; sta-
bilirea legăturilor funcţionale între şcoală şi societatea civilă prin conclucrarea 
dintre şcoală şi ONG-uri.

4. Din perspectiva ponderii axiologice, persoanele intervievate au făcut tri-
mitere în special la două categorii de adjective (neutre şi pozitive), din punct 
de vedere al încărcăturii emoţionale. De asemenea, din analiza răspunsurilor 
constatăm lipsa adjectivelor negative, critice sau ostile de tipul: dezinteresată, 
autoritară, nemotivată, dezorganizată etc. 
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2.2.2. Lecţii învăţate: Diferenţe de atitudine faţă de educaţia incluzivă

În baza rapoartelor de evaluare la mijloc de termen privind implementarea 
modelelor de educaţie incluzivă (implementate de AO Lumos, Keystone Hu-
man Services International Moldova Association, CCF Moldova) precum şi a 
studiului de caz „Reorganizarea sistemului de îngrijire a copilului: incluziu-
nea educaţională” (AO „Parteneriate pentru Fiecare Copil”)] 

Constatăm următoarele:
1. Diferenţe semnificative între cadrele didactice care au beneficiat de in-

struire în domeniul educaţiei incluzive şi cele care nu au beneficiat de instruire. 
Cu cât perioada de instruire a fost mai mare, cu atât atitudinea faţă de inclu-
ziune a fost mai pozitivă8.

2. Diferenţe între atitudinea pe care o manifestă administraţia şcolii şi ca-
drele didactice faţă de copiii cu dizabilităţi, dar şi faţă de părinţii acestora. În 
şcolile non-pilot, poziţia personalului şcolii este una nepăsătoare, iar în şco-
lile incluzive (care au beneficiat de suportul ONG-urilor), din contra, com-
portamentul este responsabil şi binevoitor. Unii părinţi au afirmat că adminis-
traţia şcolilor în care nu se practică educaţia incluzivă încurajează părinţii să-şi 
instituţionalizeze copiii sau, în cazul în care copiii sunt integraţi în instituţia 
şcolară, solicită profesorilor să nu-i antreneze în activităţile de instruire9.

3. Experienţa în educarea copiilor cu CES aduce o schimbare de atitu-
dine. Atitudinea faţă de incluziune a profesorilor din şcolile non-pilot care au 
predat copiilor cu CES este diferită de cea a colegilor lor care nu au lucrat cu 
copii cu CES10.

4. Colaborare eficientă între cadrele didactice şi cadrele didactice de spri-
jin ca element esenţial pentru implementarea educaţiei inclusive; capacitatea 
cadrelor didactice de a adapta materialele didactice pentru lucrul cu toţi elevii 
din clasă11.

5. Cadrele didactice de sprijin au avut atitudini mai pozitive decât profeso-
rii din şcolile-pilot, în special privind conceptul deincluziune 12.
8 J. Hayes, A. Cara, Evaluarea la mijloc de termen a rezultatelor proiectului „Dezvoltarea 
şi promovarea educaţiei incluzive”, implementat de Lumos Foundation Moldova, 2013.
9 L. Malcoci, I. Chistruga-Sînchevici (Keystone Human Services International Mol-
dova Association), Impactul Programului „Comunitate incluzivă – Moldova” asupra 
beneficiarilor. Studiu sociologic, Chişinău, 2013. 
10 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013. 
11 E. Steinger, U. Scherrer, E. Müller, Inclusive Education, Republic of Moldova. Mid 
Term Evaluation, 2014. 
12 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013.
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6. În acelaşi timp, rezultatele studiului arată că, deşi au o atitudine pozitivă 
faţă de incluziune în ceea ce priveşte efectul pozitiv asupra copilului integrat 
şi conceptul de incluziune, сadrele didactice din şcolile-pilot au încă îndoieli 
privind efectul asupra elevilor tipici (însă mai puţine decât profesorii din 
şcolile non-pilot).

7. În pofida argumentelor în favoarea copiilor cu CES, o parte din profesori 
consideră că educaţia incluzivă are şi anumite limite: se acordă o atenţie redusă 
celorlalţi elevi, fapt care periclitează calitatea procesului educaţional; profeso-
rii se confruntă cu dificultăţi serioase în relaţionarea cu copiii cu dizabilităţi 
severe, cu probleme de comportament. 

8. În acest context, profesorii au menţionat că se confruntă cu diverse pro-
bleme în procesul de educaţie incluzivă, printre care disconfort psihologic (ca-
uzat de stres, milă pentru copiii cu CES; volum foarte mare de lucru, care este 
foarte puţin plătit şi care, deseori, se soldează cu rezultate nesemnificative; 
lipsa materialului didactic şi a rechizitelor; neachitarea transportului sau lipsa 
unui mijloc de transport pentru profesorii care instruiesc copiii cu CES la do-
miciliu).

9. Atitudinea colegilor faţă de copiii cu CES depinde de tipul de dizabilitate 
al acestora: ei au o atitudine mai înţelegătoare şi protectivă faţă de copiii cu 
probleme fizice şi una mai puţin tolerantă faţă de cei cu deficienţe de intelect. 
De asemenea, se atestă reticenţe faţă de incluziunea copiilor cu deficienţe de 
văz şi auz.

10. În acelaşi timp, potrivit observaţiilor profesorilor, copiii de vârstă mai 
mică au o atitudine mai înţelegătoare decât copiii din clasele mai mari. Părinţii 
au completat că în situaţia când copilul cu CES a frecventat grădiniţa şi ulterior 
este integrat la şcoală, atât opinia copiilor, cât şi cea a părinţilor este pozitivă. 

11. Evaluarea realizată de Keystone atestă o uşoară îmbunătăţire a atitudi-
nii societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi mintale, graţie Keystone Mol-
dova, care implică plenar APL, iar acestea, la rândul lor, contribuie la schim-
barea poziţiei comunităţii faţă de persoanele cu dizabilităţi13.

12. Părinţii ai căror copii au frecventat iniţial şcolile în care nu se promo-
vează educaţia incluzivă şi ulterior s-au transferat în şcolile incluzive au sesi-
zat o situaţie absolut diferită.

13. Astfel, fiind rugaţi să caracterizeze principalele schimbări pe care le-au 
observat la copii, părinţii/îngrijitorii au menţionat: au prieteni buni şi au fost 
ajutaţi de colegii de clasă; sunt mai sociabili; învaţă bine14.
13 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013. 
14 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013. 
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14. În opinia părinţilor, interacţiunea cu şcoala contribuie la ameliorarea/
îmbunătăţirea stării psihosociale a copiilor cu dizabilităţi. În plus, şcoala asigu-
ră necesităţile educaţionale pe care familiile biologice, extinse sau substitutive 
nu întotdeauna le pot acoperi fie din lipsă de pregătire necesară în acest sens, 
fie din lipsă de timp. Pe de altă parte, şi profesorii intervievaţi consideră că 
educaţia incluzivă este o practică bună. Aceasta contribuie la îmbunătăţirea 
vieţii copiilor cu CES şi la educarea unor deprinderi şi abilităţi care le oferă 
posibilitatea de a fi independenţi15.

15. În opinia majorităţii părinţilor cu copii cu dizabilităţi care frecventează 
şcoala, copiii lor se simt bine în cadrul şcolii, în mare parte datorită atitudinii 
protective şi binevoitoare din partea colegilor de clasă16.

16. Potrivit evaluărilor realizate, unii copii au dorinţa de a frecventa şcoala 
zilnic, însă uneori nu au posibilitatea de a se deplasa din cauza distanţei mari 
de la domiciliu până la şcoală, a drumurilor greu practicabile pe timp de iarnă 
şi ploaie şi a lipsei de transport. Profesorii cred că copiii cu CES se simt mult 
mai bine la şcoală decât acasă, fiindcă aici sunt înconjuraţi de copii de aceeaşi 
vârstă şi cu interese comune. 

17. Rezultatele evaluărilor atestă că copiii cu CES integraţi în şcolile generale 
participă activ în procesul educaţional, au fost integraţi cu succes în colectivul 
şcolar. În cadrul lecţiilor observărilor realizate în cadrul lecţiilor, copiii cu CES 
erau subiecţi activi ai procesului educaţional. De asemenea se menţionează că 
copiii fără dizabilităţi beneficiază de pe urma interacţiunii cu copiii cu dizabi-
lităţi, întrucât învaţă a interacţiona cu copiii cu diferite tipuri de dizabilităţi. 17

18. Datele studiului sociologic18 atestă că există cazuri când părinţii celor-
lalţi copii nu au o atitudine pozitivă faţă de faptul că alături de copilul lor 
învaţă şi copilul cu CES. Unii părinţi refuză ca copilul lor să stea în bancă cu 
un copil cu CES. Din experienţa celor intervievaţi, părinţii copiilor sănătoşi îşi 
motivează reticenţa prin următoarele argumente: comportamentul copiilor cu 
dizabilităţi îi stresează pe cei sănătoşi; profesorul acordă o bună perioadă de 
timp copilului cu CES, în detrimentul celorlalţi colegi de clasă; copiii cu CES 
fac gălăgie. Ca şi în cazul copiilor, maturii sunt mai toleranţi faţă de copiii cu 
probleme locomotorii şi mai puţin toleranţi faţă de cei cu probleme de inte-
lect. Opinia profesorilor intervievaţi arată însă că majoritatea părinţilor acceptă 
ca copiii cu CES să frecventeze şcoala de rând cu ceilalţi copii.

15 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013. 
16 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013.
17 Steinger, Scherrer, Müller, Inclusive Education, 2014.
18 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013. 
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Evaluările realizate la mijloc de termen al implementării modelelor de edu-
caţie inclusivă, atestă atitudini pozitive din partea tuturor actorilor faţă de 
incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale. 

Rapoartele arată că în urma implementării modelelor de educaţie incluzivă 
a crescut numărul cadrelor didactice care cred că copiii cu dizabilităţi trebuie 
să înveţe în şcolile de masă; a crescut numărul elevilor care acceptă educaţia 
copiilor cu dizabilităţi în şcolile de masă; a crescut numărul părinţilor/îngri-
jitorilor copiilor care cred că copiii cu deficienţe în dezvoltare trebuie să fie 
educaţi împreună cu ceilalţi copii.

2.3. Servicii de suport şi mecanisme financiare de susţinere a educaţiei 
incluzive 

Un alt pilon important pentru promovarea incluziunii este crearea servi-
ciilor/structurilor de suport. Crearea serviciilor de suport a constituit un alt 
obiectiv prioritar al modelelor elaborate şi implementate de ONG-uri în sis-
temul educaţional.

În procesul implementării educaţiei incluzive, unii copii au avut nevoie de 
servicii specializate de suport. Unele din aceste servicii de suport, identificate 
ca necesare la etapa evaluării, au fost susţinute cu suportul ONG-urilor: servi-
ciul de identificare şi evaluare precoce – prin activitatea echipei multidiscipli-
nare din comunitate şi a echipei interne de evaluare; serviciul psihopedagogic 
– de reabilitare a dezvoltării, de sprijin şcolar, de elaborare a PEI, adaptări 
curriculare etc.; serviciul psihologic – oferit atât copilului, cât şi familiei şi ca-
drelor didactice; servicii de asistenţă specializată – în special logopedice, ofe-
rite la locul de trai sau în şcoală; servicii de suport pentru cadrele didactice de 
sprijin – formate şi susţinute, iar la etapa iniţială, salarizate din sursele ONG; 
servicii de asistenţă socială şi de consiliere juridică – prin echipele mobile care 
sunt localizate în raionul de baştină al copilului; servicii de monitorizare şi 
diseminare – echipele mobile.

În rândurile de mai jos este descris un studiu de caz care reflectă sprijinul 
oferit de Keystone Moldova (prin serviciile echipei mobile) pentru incluziunea 
copiilor cu CES în instituţiile generale de învăţământ. 

Specialiştii Echipei mobile – oaspeţi mult aşteptaţi în Prepeliţa
Ala a mers pentru prima dată la şcoală la vârsta de 10 ani. Frecventează de 

două ori pe săptămână gimnaziul din Prepeliţa, care se află în celălalt capăt al sa-
tului, iar bunica Ala o aşteaptă în holul şcolii până se termină lecţiile. Apoi, fetiţa 
îi povesteşte ce cunoştinţe a asimilat de la cadrul didactic de sprijin în acea zi.

„Îmi place la şcoală. Stau în faţa calculatorului şi învăţ literele. Apoi scriu, 
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desenez şi învăţ poezii. Am participat pentru prima dată şi la carnaval”, spune 
copila, după care recită două versuri în italiană. 

Ala are şi acum emoţii când îşi aduce aminte de ziua când Echipa mobilă a 
anunţat-o că va merge la şcoală. Nu-i venea a crede că se întâmplă şi astfel de mi-
nuni. „Colegii nepoţicăi sunt tare sociabili şi-mi dau o mână de ajutor atunci când 
urc căruciorul pe scări, pentru că, din păcate, rampe de acces încă nu sunt. Nu 
m-am aşteptat ca elevii să fie atât de receptivi şi deschişi”, menţionează bunica.

Ala a fost diagnosticată la naştere cu paralizie cerebrală infantilă. De atunci 
mama fetei a plecat peste hotare să adune bani pentru diverse tratamente, iar 
bunica a rămas mâna dreaptă a Alei. Familia Vulpe este extrem de mulţumită 
de serviciile care au fost acordate de Echipa mobilă.

„Datorită Echipei mobile, nepoţica merge la şcoală. Şi sunt tare bucuroasă 
că nu doar au aranjat fetiţa la şcoală, dar şi se ocupă cu ea. Fac gimnastică, 
masaj, desenează. Astfel de activităţi făceam doar când o duceam pe la diverse 
sanatorii”, explică mama copilei.

În ziua când specialiştii serviciului trebuie să-i facă o vizită, fetiţa este ex-
trem de nerăbdătoare să audă portiţa scârţâind. Din cinci în cinci minute o tot 
întreabă pe bunică când vin membrii echipei. „Chiar azi m-a întrebat dacă vine 
Echipa mobilă şi când a auzit că vor fi aici pe la amiază, nu-i venea a crede. Era 
tare bucuroasă”, spune bunica.

Fetiţa a înregistrat progrese şi în starea fizică. „Acum trecem cu ea diverse con-
troale medicale şi am observat că merge doar ţinută de o mână, înainte avea nevoie 
de doi oameni ca să o sprijine în timpul mersului. De asemenea, Echipa mobilă 
ne-a ajutat cu încălţăminte ortopedică şi cu multe sfaturi”, specifică bunica.

Ala este o fire foarte deschisă spre schimbare, astfel nu i-a fost greu să 
accepte în preajma ei specialiştii Serviciului şi să asculte sfaturile lor. „Copila 
s-a schimbat mult în urma intervenţiei Echipei mobile. A devenit mai veselă, 
mai comunicativă, deoarece la început era timidă. Are şanse mari să meargă cu 
ajutorul unui premergător dacă se va lucra în continuare”, conchide kinetotera-
peutul Serviciului, Cristina Gheorghiţă. 

Serviciul social „Echipă mobilă” este un serviciu social specializat destinat 
persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliu be-
neficiarilor în baza nevoilor acestora. Scopul este de a îmbunătăţi calitatea vieţii 
beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială. 

Serviciile sociale „Echipă mobilă” au fost instituite cu suportul Keysto-
ne Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat 
pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabi-
lităţi”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are drept obiectiv 
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sprijinirea administraţiilor publice locale din cinci raioane ale Republicii Mol-
dova în dezvoltarea serviciului social „Echipă mobilă”.

Continuăm cu un studiu de caz care reflectă sprijinul oferit de CCF Moldo-
va în procesul incluziunii şcolare a unui copil.

Studiu de caz
Prezentare. Petru s-a născut în octombrie 1996 într-un sat din raionul 

Leova. Este al doilea copil în familie şi era foarte aşteptat de părinţii săi 
Mihai şi Elena. Din păcate, în urma unei traume la naştere, Petru s-a născut 
cu dizabilităţi fizice, iar la vârsta de 2 ani au fost diagnosticat şi dizabilităţi 
mintale. A fost o perioadă foarte dificilă pentru părinţii lui Petru. Copilul lor nu 
a fost primit nici la grădiniţă, nici la şcoala din comunitate. Cadrele didactice 
nu puteau să lucreze cu Petru sau chiar nu puteau să-ţi imagineze ca el să stea 
în bancă la lecţii, să înveţe şi să comunice cu colegii de clasă.

La recomandarea profesorilor, în 2007 Petru a fost examinat de Comisia 
medico-psiho-pedagogică, unde i s-a pus diagnoza retard mintal şi i-a fost 
recomandată instruirea în şcoala auxiliară. A fost plasat în instituţia din Sărata 
Nouă pe 30 noiembrie 2007,. Petru a învăţat în şcoala auxiliară Sărata Nouă 
patru ani, până când a demarat procesul de dezinstituţionalizare.  

În luna martie 2011 a fost examinat dosarul copilului, s-a discutat cu Petru 
şi cu cadrele didactice din instituţie, unde s-au aflat multe lucruri despre 
capacităţile şi abilităţile pe care le are Petru, despre familia lui biologică şi 
situaţia din familie. În mai Petru a beneficiat de evaluare specializată, iar în 
paralel a fost făcută evaluarea complexă a familiei. 

Copilul putea fi reintegrat în familia lui biologică în vara lui 2011, dar tatăl 
lui era categoric împotrivă. El motiva că Petru nu va fi în stare să comunice cu 
semenii lui, că Petru nu va reuşi la şcoala din sat, că este mai mare de vârstă (avea 
15 ani) şi urma să meargă doar în clasa a V-a. Considerăm că, datorită vizitelor 
săptămânale în familia băiatului a echipei mobile CCF Moldova/HHC Marea 
Britanie şi consilierii oferite de aceasta, datorită implicării mamei lui Petru din 
Italia (care lucra acolo de 3 ani), tatăl a fost convins să ia actele copilului din 
instituţie. La 1 septembrie 2011 Petru a mers în clasa a V-a din satul natal cu un 
plan individualizat de educaţie şi suportul cadrului didactic de sprijin.

Sprijinul oferit de CCF Moldova/HHC Marea Britanie: 
• pregătirea şcolii şi a comunităţii pentru reintegrarea lui Petru; 
• procurarea rechizitelor şi a vestimentaţiei pentru şcoală; 
• instruirea şi salarizarea cadrului didactic de sprijin;
• procurarea materialelor didactice pentru orele desfăşurate de cadrul di-

dactic de sprijin; 
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• achitarea orelor suplimentare la limba română, matematică şi limba franceză;
• asigurarea consultaţiilor logopedice individuale.
Opinia cadrelor didactice din şcoală:
Petru are prieteni la şcoală; a înregistrat unele succese. În clasă este ajutat 

de colegi, lucrează independent, frecventează secţia sportivă de fotbal. 
Opinia asistentului social comunitar:
Petru s-a integrat uţor în comunitate, iar cu ajutorul tatălui şi-a dezvoltat 

unele deprinderi de viaţă şi abilităţi de lucru prin gospodărie.
Opinia părinţilor: 
„Suntem bucuroşi de succesele băiatului”, ne-a spus tatăl lui Petru, care 

este mereu cu el; mama este plecată în Italia. 
„Am vrea ca Petru să înveţe la colegiu sau la o scoală profesională, să de-

vină un şofer bun sau tractorist. Dar cel mai mult ne dorim să devină un bun 
familist”, a mai adăugat tatăl. 

Planuri de viitor:
• continuarea monitorizării familiei şi a performanţelor şcolare;
• consiliere psihologică după necesitate pentru familie şi copil; 
• monitorizarea implementării planului educaţional individualizat;  
• continuarea activităţilor logopedice.
În scopul asigurării dreptului la educaţie de calitate pentru toţi copiii, la 

nivel naţional a fost instituit Centrul Republican de Asistenţă Psihopeda-
gogică (CRAP), iar la nivel raional/municipal a fost creat Serviciul raional/
municipal de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), misiunea cărora constă în 
asigurarea dreptului la educaţie de calitate a tuturor copiilor la nivel de raion/
municipiu (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 732 din 16.09.2013).

Aceste structuri au fost create în cadrul implementării reformei sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului, având ca scop incluziunea copiilor în şcolile 
generale. Principiile evaluării copilului sunt axate pe următoarele elemente:

− Evaluarea este subordonată interesului superior al copilului şi are la bază mode-
lul social al dizabilităţii, care valorifică punctele forte şi necesităţile elevilor, precum 
şi avantajele şi problemele fiecărui copil şi fiecărei familii, în defavoarea modelului 
medical tradiţional bazat pe deficit în abordarea cerinţelor copiilor şi familiilor.

− Evaluarea presupune o abordare complexă a dezvoltării copiilor şi 
o identificare timpurie a necesităţilor specifice ale acestora; stabilirea ce-
rinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind mă-
surile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţio-
nală; acordarea asistenţei psihopedagogice copilului şi familiei acestuia; 
oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de spri-
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jin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţele educaţionale 
speciale sau cu copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţământ preşcolar, 
primar şi secundar general.

− Evaluarea copilului presupune o muncă în echipă, cu participarea activă 
şi responsabilizarea tuturor specialiştilor implicaţi (psiholog, psihopedagog, 
logoped, kinetoterapeut) din cadrul Serviciului în instituţia de învăţământ pre-
şcolar, primar, secundar general şi/sau la domiciliul copilului, cu participarea 
membrilor comisiei multidisciplinare din instituţia de învăţământ. 

Serviciile de asistenţă psihopedagogică, iniţial, au fost create şi pilotate 
în raionul Criuleni (cu suportul ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Spri-
jin”), după care SAP au fost extinse în raioanele Floreşti, Ialoveni (cu suportul 
AO Lumos), precum şi în celelalte raioane (cu suportul CCF Moldova şi AO 
„Parteneriate pentru Fiecare Copil”, Keystone Human Services International 
Moldova Association, „Speranţa”). 

La nivel instituţional, cu suportul ONG-urilor au fost create comisii multi-
disciplinare intraşcolare, echipa PEI, care elaborează şi implementează con-
ceptul de plan educaţional individualizat (PEI) al copilului, precum şi centre 
de resurse. De asemenea în instituţiile-pilot, cu suportul ONG-urilor au fost 
instituite posturi de cadru didactic de sprijin.

Datorită suportului oferit de ONG-uri, fiecare instituţie de învăţământ pilot 
are o echipă intraşcolară care evaluează copilul, elaborează planurile educaţiona-
le individualizate şi monitorizează dezvoltarea lui. Astfel, a fost creat un sistem 
de suport pentru incluziunea şcolară a copilului, fiind realizată o abordare holisti-
că a copilului, fapt care a presupus valorificarea întregului potenţial al copilului.
Serviciile de suport dezvoltate iniţial de ONG-uri (servicii de asistenţă 
psihopedagogică) au fost replicate de autorităţi la nivel naţional. 
Cadru didactic de sprijin este o profesie nouă care a fost introdusă în 
Clasificatorul ocupaţiilor al Republicii Moldova.

În conformitate cu Regulamentul privind redirecţionarea resurselor financi-
are în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale19, cadrul didactic de sprijin oferă 
suport conform necesităţilor de învăţare pentru beneficiari – copiii cu cerinţe edu-
caţionale speciale, şcolarizaţi în instituţiile de învăţământ general, prin colaborare 
profesională cu cadrele didactice. Activitatea cadrului didactic de sprijin este nor-
mată ca activitate de învăţământ general reieşind din următoarele norme didactice:
19 Hotărârea Guvernului RM nr. 351 din 29.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţi-
ale,  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=343471&lang=1. 
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a) 18 ore pentru 10 copii/elevi cu cerinţe educaţionale speciale în grupe de 
grădiniţe/clase din instituţii de învăţământ secundar general, la acelaşi nivel de 
învăţământ; b) 18 ore pentru 5 copii/elevi cu dizabilităţi severe/asociate, inte-
graţi în grupe/clase din instituţii de învăţământ secundar general.

În cadrul Centrului de Resurse se asigură activităţi de educaţie specială a 
copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; abilitare/reabilitare a dez-
voltării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (dificultăţi de dezvoltare, în-
văţare, adaptare, tulburări de limbaj, de comportament, dizabilităţi fizice şi 
neuromotorii, dizabilităţi senzoriale etc.); terapii individuale – logopedie, ki-
netoterapie, ergoterapie; testare şi consiliere psihologică; activităţi extracurri-
culare, de socializare şi recreere (matinee, concursuri etc.); suport în pregătirea 
temelor pentru acasă; orientare şcolară şi profesională; informare, consiliere, 
sprijin, educare pentru persoanele care au în îngrijire copii cu cerinţe edu-
caţionale speciale (părinţi/reprezentanţi legali, membri ai comunităţii locale); 
informare, formare profesională şi consiliere a personalului didactic în dome-
niul educaţiei incluzive; suport metodologic cadrelor didactice care realizează 
activităţi cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Analiza datelor identifică o tendinţă pozitivă în dezvoltarea serviciilor de 
suport. Astfel, numărul cadrelor didactice de sprijin angajate în şcolile gene-
rale a crescut de la 100 de cadre didactice de sprijin, în anul 2012, la 360, în 
anul 2013. De asemenea, menţionăm o tendinţă pozitivă în crearea centrelor de 
resurse. Dacă în anul 2012 în instituţiile şcolare de învăţământ funcţionau 35 
de centre de resurse, atunci în anul 2013, erau deja 250 de centre de resurse20.

20 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică.

Figura 6. Servicii de suport pentru implementarea educaţiei incluzive

 30 

 
Figura 6. Servicii de suport pentru implementarea educaţiei incluzive 

 
Un factor important pentru implementarea educaţiei incluzive îl constituie mecanismele 

financiare de susţinere. În acest sens, un rol important revine Regulamentului privind 
redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale, care stabileşte 
pachetul minim de servicii de suport pentru implementarea educaţiei incluzive. Acesta include: 

• la nivel raional: serviciul municipal/raional de asistenţă psihopedagogică. 
• la nivel instituţional: cadrul didactic de sprijin, centrul de resurse pentru educaţie incluzivă. 

Beneficiari ai pachetului minim de servicii sociale şi de educaţie incluzivă sunt copii şi tineri 
dezinstituţionalizaţi din instituţii de tip rezidenţial; copii şi tineri cu cerinţe educaţionale speciale, 
aflaţi în situaţii de dificultate, cu risc de separare de familie şi instituţionalizare şi familiile acestora. 
În scopul asigurării şanselor egale la serviciile de educaţie şi la serviciile sociale, prin prisma 
necesităţii eficientizării cheltuielilor publice, Ministerul Finanţelor estimează cheltuielile necesare 
pentru prestarea serviciilor de educaţie incluzivă în dependen șă de numărul de beneficiari cu 
cerinţe educaţionale speciale, tipul de serviciu, unitatea administrativ-teritorială, în baza informaţiei 
furnizate de ME şi de MMPSF. 

Cheltuielile de întreţinere a serviciilor de educaţie incluzivă în cadrul instituţiilor care 
asigură educaţie incluzivă se estimează reieşind din numărul de beneficiari şi normativul de 
cheltuieli calculat pentru asigurarea serviciilor conform necesităţilor fiecărui beneficiar. 

Cheltuielile de întreţinere a unui centru de resurse se estimează pentru un an calendaristic, în 
baza cheltuielilor medii pe republică ce revin unui beneficiar (elev) pentru întreţinerea unei săli de 
clasă. 

În bugetul pe anul 2014 au fost incluse 35,7 mil. lei pentru crearea şi dotarea centrelor de 
resurse de educaţie incluzivă (65,0 mii lei) 21. Mijloacele financiare au fost distribuite pe raioane în 
funcţie de numărul de instituţii de învăţământ secundar general. 

 
Tabelul 2. Mijloace financiare. Dotarea centrelor de resurse 

 Numărul de instituţii Instituţii cu practici 
incluzive (40,0%) 

Costul unui 
centru, mii lei 

Cheltuieli 
estimate, mii lei 

2013 
 

1390 573 65,0 37 224,0 

2014 
 

1332 549 65,0 35 670,9 

 
Pentru anul 201422, în buget au fost prevăzute 32,0 mil. lei pentru asigurarea copiilor cu CES 

cu cadre didactice de sprijin. Mijloacele financiare pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin au 

                                                 
21 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică. 
22 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică. 
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Un factor important pentru implementarea educaţiei incluzive îl constituie 
mecanismele financiare de susţinere. În acest sens, un rol important revine 
Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul refor-
mării instituţiilor rezidenţiale, care stabileşte pachetul minim de servicii de 
suport pentru implementarea educaţiei incluzive. Acesta include:

• la nivel raional: serviciul municipal/raional de asistenţă psihopedagogică.
• la nivel instituţional: cadrul didactic de sprijin, centrul de resurse pentru 

educaţie incluzivă.
Beneficiari ai pachetului minim de servicii sociale şi de educaţie incluzivă 

sunt copii şi tineri dezinstituţionalizaţi din instituţii de tip rezidenţial; copii şi 
tineri cu cerinţe educaţionale speciale, aflaţi în situaţii de dificultate, cu risc de 
separare de familie şi instituţionalizare şi familiile acestora. În scopul asigu-
rării şanselor egale la serviciile de educaţie şi la serviciile sociale, prin prisma 
necesităţii eficientizării cheltuielilor publice, Ministerul Finanţelor estimează 
cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor de educaţie incluzivă în de-
pendenţă de numărul de beneficiari cu cerinţe educaţionale speciale, tipul de 
serviciu, unitatea administrativ-teritorială, în baza informaţiei furnizate de ME 
şi de MMPSF.

Cheltuielile de întreţinere a serviciilor de educaţie incluzivă în cadrul in-
stituţiilor care asigură educaţie incluzivă se estimează reieşind din numărul 
de beneficiari şi normativul de cheltuieli calculat pentru asigurarea serviciilor 
conform necesităţilor fiecărui beneficiar.

Cheltuielile de întreţinere a unui centru de resurse se estimează pentru un 
an calendaristic, în baza cheltuielilor medii pe republică ce revin unui benefi-
ciar (elev) pentru întreţinerea unei săli de clasă.

În bugetul pe anul 2014 au fost incluse 35,7 mil. lei pentru crearea şi do-
tarea centrelor de resurse de educaţie incluzivă (65,0 mii lei) 21. Mijloacele 
financiare au fost distribuite pe raioane în funcţie de numărul de instituţii de 
învăţământ secundar general.

Tabelul 2. Mijloace financiare. Dotarea centrelor de resurse

Numărul de 
instituţii

Instituţii cu practici 
incluzive (40,0%)

Costul unui 
centru, mii lei

Cheltuieli 
estimate, mii lei

2013 1390 573 65,0 37 224,0

2014 1332 549 65,0 35 670,9

21 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică. 
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Pentru anul 201422, în buget au fost prevăzute 32,0 mil. lei pentru asigurarea 
copiilor cu CES cu cadre didactice de sprijin. Mijloacele financiare pentru sa-
larizarea cadrelor didactice de sprijin au fost distribuite în funcţie de numărul 
(40%) instituţiilor de învăţământ secundar general din fiecare UTA, la situaţia 
de la sfârşitul anului 2012.

Tabelul 3. Mijloacele financiare pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin

Numărul de 
instituţii

Instituţii cu practici 
incluzive (40,0%)

Salariul mediu 
lunar, lei

Cheltuieli 
estimate, mii 

lei
2013 1390 573 4345,7 29 864,6

2014 1332 549 4854,0 31 965,6

În anul 201423 cheltuielile pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin şi 
dotarea centrelor de resurse au fost incluse în normativul per elev pentru şcoli:

Tabelul 4. Cheltuielile pentru salarizarea cadrelor didactice 
de sprijin şi dotarea centrelor de resurse 

Cadrul didactic de sprijin 76,0 lei

Centrul de resurse 84,8 lei 

În instituţii preşcolare 176,9 lei 

Opinii privind serviciile de suport pentru implementarea educaţiei incluzive
1. Rapoartele de evaluare la mijloc de termen evidenţiază utilitatea, atitu-

dinea pozitivă a respondenţilor faţă de serviciile de suport pentru implemen-
tarea educaţiei incluzive create.

2. Centrul de resurse pentru educaţia inclusivă24 se bucură de o mare po-
pularitate în rândul copiilor, iar frecventarea centrelor de resurse contribuie la 
multiple schimbări pozitive la copii: apariţia/consolidarea sentimentului de si-
guranţă; întărirea încrederii în sine; îmbogăţirea cunoştinţelor şi îmbunătăţirea 
reuşitei şcolare; ameliorarea relaţiilor cu semenii; consolidarea sentimentului 
de independenţă. Aceste modificări se datorează relaţiei strânse dintre profeso-

22 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică. 
23 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică.
24 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013.
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rul de la centrul de resurse şi copil, bazată pe încredere şi înţelegere. Unii pă-
rinţi cred că dorinţa copiilor de a merge la şcoală se datorează exclusiv faptului 
că copilul lor frecventează centrul de resurse.

3. Studiile realizate atestă necesitatea consolidării legăturii dintre activită-
ţile realizate în centrele de resurse şi obiectivele de învăţare 25 Se susţine că 
deşi centrul de resurse oferă o gamă largă de activităţi, unele terapii (de exem-
plu terapia prin artă şi muzică) ar trebui conectate mai clar cu obiectivele de 
învăţare, dacă se doreşte asigurarea progresului la învăţătură şi în dezvoltarea 
copiilor prin atare tipuri de activităţi. Acestea pot deveni mult mai eficiente 
dacă există un scop clar al utilizării lor, de exemplu rezultatele activităţilor 
practice de meşteşugărit ar putea fi învăţarea copiilor să-şi împartă lucrurile cu 
alţii sau îmbunătăţirea motricităţii fine.

4. În toate rapoartele este apreciat aportul şi importanţa echipelor multidis-
ciplinare în implementarea educaţiei incluzive. În acelaşi timp, principalele 
dificultăţi cu care se confruntă echipa multidisciplinară sunt lipsa unor spe-
cialişti (de exemplu logoped); lipsa materialului didactic (literatură, material 
ilustrativ, modele de sarcini etc.) pentru copiii cu diferite tipuri de dizabilitate; 
nesalarizarea specialiştilor pentru activităţile pe care le efectuează în calitate 
de membri ai echipelor multidisciplinare.

5. Rezultatele evaluărilor au scos în evidenţă că, datorită activităţii cadrelor 
didactice de sprijin, profesorul are posibilitatea de a lucra cu întreaga clasă, 
are posibilitatea de a explică tema într-un limbaj accesibil copilului cu CES26.

6. Cadrele didactice de sprijin sunt absolut necesare în situaţia când în clasă 
există copii cu CES şi numărul celorlalţi copii este foarte mare. O parte din 
copiii cu CES au nevoie de asistenţa cadrului de sprijin doar în situaţia când te-
mele au un nivel de dificultate ridicat. În opinia profesorilor, cadrele de sprijin 
sunt necesare din următoarele motive: oferă explicaţii uşor de înţeles copilului 
cu CES, pregătesc materialul didactic într-un mod accesibil copilului cu CES. 
Cadrul de sprijin supraveghează copilul cu CES în situaţia când acesta oboseş-
te sau se plictiseşte. 

7. În acelaşi timp, rapoartele27 identifică lipsa, la nivel local, a specialiştilor 
competenţi în evaluarea şi asistenţa copiilor cu CES; lipsa unor instrumente 
statistice (baze de date electronice) pentru diverse date relevante; lipsa resurse-
lor (persoane, timp) pentru evaluări periodice ale diverselor aspecte ale activi-
tăţii, cu scopul de a obţine reacţii cu privire la activităţile efectuate şi impactul 
25 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013. 
26 Malcoci, Chistruga-Sînchevici, Impactul Programului, 2013.
27 Steinger, Scherrer, Müller, Inclusive Education, 2014.
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lor; lipsa experienţei, a resurselor de informaţii şi a timpului pentru autoinstru-
ire şi efectuarea la un nivel ridicat de calitate a tuturor acţiunilor planificate. 

8. Un rol deosebit în procesul implementării educaţiei incluzive revine con-
tinuităţii utilizării serviciilor de educaţie incluzivă. Copiii cu dizabilităţi, chiar 
şi atunci când sunt plasaţi în şcolile generale, au riscul de a abandona şcoala. 
Din acest considerent, se recomandă ca structurile de suport pentru implemen-
tarea educaţiei incluzive să fie focusate şi pe servicii de suport pentru absol-
venţii şcolilor generale 28.

9. Printre impedimentele existente în coordonarea structurilor de suport 
pentru implementarea educaţiei incluzive se constată lipsa unei baze de date 
coerente intersectoriale, lipsa unui mecanism intersectorial de colectare a 
datelor cu privire la copiii cu CES.

2.4. Curriculum flexibil, materiale didactice de suport şi mediu incluziv

Un curriculum incluziv, o metodologie de învăţare şi predare activă, par-
ticipatorie şi centrată pe copil, utilizarea creativă a tehnologiilor de asistenţă 
şi un sistem incluziv de evaluare a elevului – toate acestea sunt aspecte esen-
ţiale ale unui sistem educaţional de calitate29. 

Pentru succesul implementării educaţiei inclusive este nevoie de o concep-
tualizare a Curriculumului în corespundere cu principiul centrării pe elev, al 
caracterului incluziv şi echitabil, cu accent pe eficacitatea şi eficienţa învăţării, 
valorificarea sănătăţii, siguranţei şi protecţiei elevilor, egalitatea genurilor, im-
plicarea elevilor, a familiilor lor şi a comunităţii în viaţa şcolii.

Un element esenţial pentru reuşita implementării educaţiei inclusive este 
elaborarea şi implementarea adaptărilor curriculare. Toţi copiii cu dizabilităţi 
integraţi în şcolile generale cu suportul ONG-urilor au fost susţinuţi în proce-
sul lor de învăţare prin intermediul unui plan educaţional individualizat, care 
asigură crearea unui parteneriat centrat pe copil între copil, părinţi şi şcoală. 

Un alt element esenţial pentru implementarea educaţiei incluzive sunt supor-
turile didactice. În 2011, cu suportul AO Lumos, a fost elaborat Ghidul metodo-
logic privind adaptările curriculare, aprobat de ME în 2012 şi distribuit tuturor 
şcolilor, precum şi materiale didactice: Planul educaţional individualizat. Struc-
tura model şi Ghidul de implementare; Ghidul metodologic privind adaptări-
le curriculare şi evaluarea progresului şcolar în contextul educaţiei inclusive; 
28 Steinger, Scherrer, Müller, Inclusive Education, 2014. 
29  P. Hans, Studiu de fezabilitate a sistemului preşcolar şi preuniversitar curent pri-
vind situaţia copiilor cu deficienţe de auz din Republica Moldova, coord. Parteneriate 
pentru Fiecare Copil, finanţat de USAID, 2014.



48 49

Reglementări şi proceduri specifice cu privire la evaluarea finală şi certificarea 
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în învăţământul general obli-
gatoriu; documente care conţin recomandări metodice pentru directorii şcolilor 
generale, personalul didactic din învăţământul general, cadrele didactice de spri-
jin, personalul din centrele de resurse pentru implementarea educaţiei inclusive.

Cu suportul Keystone Moldova au fost elaborate ghidul metodologic pentru 
instituţiile de învăţământ primar şi secundar general Educaţie incluzivă30, pre-
cum şi materiale pentru elevi, suporturi didactice pentru cadrele didactice pri-
vind incluziunea copiilor în procesul educaţional: Punte către înţelegere. Educa-
ţie. Toleranţă. Acceptare (suport didactic pentru cadrele didactice şi elevi).

Cu suportul ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” a fost elaborat 
suportul didactic: Evaluarea pentru educaţia inclusivă a copiilor de vârstă 
preşcolară şi şcolară mică, cu suportul Soros Moldova, Open Society Institute 
Mental Health Initiative, precum şi: Incluziunea socioeducaţională a copiilor 
cu dizabilităţi în grădiniţa de copii, cu suportul Agenţiei de Dezvoltare din Re-
publica Cehia, al Asociaţiei ADRA, Republica Cehia, al Asociaţiei ADRA, Re-
publica Moldova; Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu CES, 2012.

Opinii privind implementarea PEI:
1. Potrivit opiniei părinţilor, implementarea PEI este benefică pentru copiii 

cu CES: aplicarea PEI are un impact pozitiv asupra copilului, deoarece acesta 
însuşeşte materialul în funcţie de nivelul său intelectual, manifestă interes faţă 
de materia de studiu. 

2. Cadrele didactice, de asemenea, au menţionat că PEI este benefic pentru 
copilul cu CES, deoarece îi permite cadrului didactic să selecteze materialul în 
funcţie de necesităţile educaţionale ale copilului, se reuşeşte să se studieze un 
volum mai mare de informaţie decât în situaţia în care nu ar fi un asemenea plan.

3. Părinţii nu sunt implicaţi suficient în elaborarea PEI sau nu sunt implicaţi 
deloc.

4. Totodată, profesorii care lucrează după PEI cu copiii cu CES au menţio-
nat că o problemă majoră cu care se confruntă în procesul de elaborare a PEI 
este lipsa literaturii de specialitate în acest domeniu. O altă dificultate se referă 
la evaluarea copiilor care au studiat după PEI la testele de la sfârşitul ciclului 
primar. În plus, cadrele didactice solicită ghiduri cu planuri zilnice, precum şi 
materiale didactice pentru elaborarea PEI. 

30 R. Solovei, Educaţie incluzivă. Ghid metodologic pentru instituţiile de învăţământ 
primar şi secundar general, coord. Keystone Moldova, Chişinău, 2013. Disponibil la: 
http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/Guide%20inclu-
sive%20education.pdf
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5. Unii profesori au notat că procesul de elaborare a PEI este prea lung şi 
necesită mult timp pentru scris. 

Mai jos este descris un studiu de caz care reflectă implicaţiile pozitive ale 
aplicării PEI în procesul de incluziune a unui copil într-o instituţie generală de 
învăţământ (cu suportul AO Lumos).

Studiu de caz
Prezentare. Stela este elevă a Liceului Teoretic din Ţîpala din 01.09.2011, 

anterior a fost eleva şcolii-internat speciale pentru copii cu dizabilităţi neuro-
motorii din Ialoveni (unde s-a aflat timp de 5 ani).

Stela suferă de paralizie cerebrală infantilă, tulburări de limbaj, tulburări 
neuromotorii.

În primul an de şcolaritate (2011-2012) în şcoala comunitară, Stela a avut 
PEI, disciplinele şcolare  le studia în baza curricumului adaptat. În procesul 
incluziunii şcolare, ca rezultat al evaluării multidisciplinare, s-au constatat mai 
multe aşteptări şi necesităţi ale elevei. Fetiţa nu comunica nici cu colegii, nici 
cu profesorii. Stătea cu capul în jos majoritatea timpului, se temea să privească 
oamenii în ochi. La întrebări răspundea cu „da” şi „nu” sau cu propoziţii foarte 
scurte. Dacă era întrebată ceva ce ea nu ştia, imediat i se umezeau ochii. 

Starea de fapt a fost reflectată în PEI. Diriginta şi colegii fetei s-au stră-
duit să fie atenţi la nevoile Stelei. De la 1 septembrie 2012 Stela frecventează 
Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, unde a beneficiat de asistenţă 
educaţională. Ca rezultat, eleva a înregistrat progrese mari în toate domeniile 
de dezvoltare. Stela a devenit o fire deschisă, comunicabilă, receptivă, conşti-
incioasă, sensibilă, sârguincioasă şi foarte prietenoasă. Îi place să deseneze, să 
facă exerciţii pentru dezvoltarea gândirii, memoriei.

În aspect academic, Stela a înregistrat succese mari, astfel că în anul de studii 
2012-2013, ea a mai avut nevoie de adaptări curriculare doar la limba engleză, 
celelalte discipline şcolare le studiază în baza Curriculumului general. Matema-
tica este obiectul ei preferat, a încheiat anul şcolar cu nota 8 la matematică.

În ultimul timp a făcut o pasiune pentru croşetat. În luna noiembrie 2012 a 
avut propria expoziţie cu lucrări croşetate.

Opinii privind observările în cadrul lecţiilor
1. Evaluările realizate la mijloc de termen constată că predarea în şcoli-

le-pilot este planificată ţinând cont de procesul de învăţare a tuturor elevilor; 
lecţiile încurajează participarea tuturor elevilor, stimulează înţelegerea şi ac-
ceptarea diferenţelor; elevii participă activ la propriul proces de învăţare; elevii 
învaţă prin cooperare; disciplina în clasă se bazează pe respect reciproc.

2. În procesul evaluării prin observarea la clasă, s-a constatat aplicarea 
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adaptărilor curriculare în timpul lecţiilor. Aceasta a inclus atât materiale fizice 
(de exemplu utilizarea de obiecte, puzzle-uri etc.), cât şi metode de predare (de 
exemplu o combinaţie de predare în grup mic şi mare, metode personalizate în 
timpul întrebărilor şi explicaţiilor)31.

3. Deşi cadrele didactice pe discipline şcolare sunt, pe bună dreptate, mân-
drie de tot ceea ce s-a realizat în şcolile lor, domeniul în care ei cred că au cea 
mai mare nevoie de ajutor este furnizarea de materiale didactice pentru lucrul 
la clasă. Cei mai mulţi au menţionat că au nevoie de exemple concrete de ac-
tivităţi, ghiduri cu planuri zilnice, precum şi de materiale didactice pentru 
elaborarea PEI. Totodată, ei fac eforturi pentru a satisface solicitările de sus-
ţinere a copilului cu CES şi a restului clasei. 

4. În acelaşi timp, studiile evidenţiază32 că, deşi cadrele didactice au o atitudi-
ne pozitivă faţă de incluziunea copiilor cu CES, nu totdeauna sunt capabile de a 
implementa o abordare incluzivă. De multe ori, cadrele didactice doar adresează 
elevilor cu CES sarcini individualizate, dar nu schimbă metodele de predare. 

5. Se constată că de implementarea modelelor de educaţie incluzivă bene-
ficiază atât copiii cu dizabilităţi, cât şi copiii tipici, deoarece aceştia învaţă să 
socializeze cu diferiţi copiii şi să abordeze copiii cu şi fără dizabilităţi în mod 
egal. Evaluarea realizată de CCF Moldova menţionează că copiii cu şi fără 
dizabilităţi ar putea beneficia mai mult datorită implementării practicilor inclu-
sive dacă dezvoltarea şcolii, în general, şi metodele de predare, în particular, 
vor fi adaptate pentru toţi copiii.

6. Evaluarea la mijloc de termen a implementării modelului de educaţie 
incluzivă elaborat de AO Lumos constată că „şcolile-pilot sunt mult mai ac-
cesibile decât şcolile non-pilot pentru elevii cu deficienţe fizice”. Toate cele 
12 şcoli-pilot unde se implementează modelul AO Lumos au declarat că oferă 
un oarecare acces pentru scaune cu rotile, în timp ce doar o şcoală non-pilot 
a declarat la fel. Nicio şcoală nu oferă acces complet. Niciuna dintre şcoli 
nu posedă cărţi în format Braille şi doar o şcoală are profesori care cunosc 
limbajul semnelor, ceea ce înseamnă că deficienţele auditive şi de vedere sunt 
categoriile de cerinţe pentru care profesorii au cele mai reduse competenţe.

Pentru implementarea cu succes a educaţiei incluzive se recomandă o 
colaborare mai strânsă între cadrele didactice şi cadrul didactic de sprijin 
la elaborarea PEI, implicarea părinţilor în procesul de elaborare a PEI. 

Adaptarea mijloacelor şi metodelor didactice ale instituţiilor de învă-
ţământ general (de exemplu limbajul semnelor, curriculum şcolar flexibil, 
31 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013. 
32 Steinger, Scherrer, Müller, Inclusive Education, 2014.
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mijloace de instruire/învăţare – scrierea Braille, texte mărite ori simplifi-
cate, site-uri web ş.a., tehnologii electronice asistive de instruire/învăţare) 
reprezintă o prioritate pentru succesul implementării educaţiei incluzive.

2.5. Consolidarea capacităţilor resurselor umane pentru implementa-
rea educaţiei incluzive

Este imposibil de a implementa un sistem de educaţie incluzivă de calitate 
fără a investi în cadrele didactice. Din acest considerent, un rol important revi-
ne asigurării continuităţii în formarea iniţială, continuă şi dezvoltarea profe-
sională a cadrelor didactice. 

În scopul implementării educaţiei incluzive, formarea cadrelor didactice 
trebuie să se axeze pe sistemul general de competenţe necesare pentru sati-
sfacerea nevoilor fiecărui copil, pentru lucrul în echipă; versus setul ierarhizat 
de roluri profesionale care nu sunt nici specializate, nici axate pe colaborare. 

Un moment important în implementarea educaţiei incluzive ţine de ela-
borarea şi introducerea modulului de educaţie centrată pe elev, cu suportul 
UNICEF, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, care reprezintă 
un mecanism eficient de promovare a incluziunii, centrarea pe elev fiind o pre-
misă şi o condiţie în acest sens.

Formarea iniţială în domeniul educaţiei incluzive se realizează în 8 instituţii de 
învăţământ superior (Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea 
de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea 
de Stat „Al. Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de 
Stat din Comrat, Universitatea de Stat  din Taraclia, Universitatea de Stat de Edu-
caţie Fizică şi Sport) şi în 8 instituţii de învăţământ mediu de specialitate (colegiile 
pedagogice din Chişinău, Cahul, Călăraşi, Bălţi, Comrat, Orhei, Soroca, Lipcani). 
Formarea continuă în domeniul educaţiei incluzive se realizează la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei şi alte instituţii abilitate în domeniul formării continue.

În acest context menţionăm aportul ONG-urilor în elaborarea Curriculu-
mului de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive a personalului din 
învăţământul preuniversitar şi a modulului universitar „Educaţia incluzivă 
pentru formarea iniţială a studenţilor de la specialităţile pedagogice din univer-
sităţi şi colegii” (cu suportul AO Lumos), a Programei de formare continuă în 
domeniul educaţiei incluzive (cursuri la solicitare), cu suportul ONG „Femeia 
şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, precum şi a programelor de formare continuă 
în domeniul educaţiei incluzive elaborate de ONG-urile: CCF Moldova, AO 
„Parteneriate pentru Fiecare Copil”, Keystone Human Services International 
Moldova Association, AO Speranţa.
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Consolidarea capacităţilor tuturor actorilor implicaţi în implementarea 
educaţiei incluzive a constituit o etapă importantă a modelelor de educaţie 
incluzivă implementate cu suportul ONG-urilor în sistemul din Republica 
Moldova şi a inclus organizarea instruirilor pentru toţi actorii implicaţi: şe-
fii DGITS, managerii şcolari, cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, 
membrii echipelor multidisciplinare intraşcolare, asistentul social comunitar.

Subiectele instruirii au inclus noţiuni generale şi specifice ale implementă-
rii educaţiei. Cele mai semnificative subiecte abordate în cadrul instruirilor au 
inclus: contextul legal naţional şi internaţional al educaţiei incluzive; definirea 
conceptelor principale ale educaţiei incluzive; conştientizarea importanţei in-
cluziunii şcolare şi sociale a copiilor cu dizabilităţi; cunoaşterea tipologiilor şi 
caracteristicilor dizabilităţilor, a esenţei practicilor incluzive dezvoltate în R. 
Moldova, a esenţei individualizării metodelor de instruire şi de educaţie; con-
ştientizarea rolului cadrului didactic şi al persoanei de sprijin în procesul de 
incluziune; tipologia problemelor ce pot apărea în procesul de incluziune edu-
caţională; instituţiile care pot fi implicate în soluţionarea problemelor apărute 
la părinţi în contextul incluziunii şcolare şi sociale; cunoaşterea şi aplicarea 
metodelor de soluţionare a problemelor apărute în procesul de incluziune în 
şcoală; înţelegerea esenţei conceptului cu privire la mediul educaţional centrat 
pe copil; metodologia de organizare a procesului educaţional în clasa inclu-
zivă; metodologia de susţinere a familiilor cu copii cu dizabilităţi. Un accent 
deosebit în cadrul instruirilor a fost pus pe suportul metodologic şi consultanţă 
în elaborarea şi implementarea planului de educaţie individualizat etc., utiliza-
rea metodelor relevante de lucru cu copiii dezinstituţionalizaţi şi cu CES etc.

Constatări privind instruirile realizate 
1. Analiza rapoartelor de evaluare a evidenţiat eficacitatea instruirilor or-

ganizate de ONG-uri în domeniu şi impactul acestora asupra atitudinii tuturor 
actorilor educaţiei incluzive.

2. Instruirile organizate de ONG-uri au avut un impact durabil asupra ati-
tudinii administraţiei şcolii, precum şi asupra competenţelor şi încrederii per-
sonalului. Cadrele didactice din şcolile-pilot au manifestat încredere că pot 
adapta materialele şi activităţile pentru copiii cu CES, încredere că fiecare 
copil cu CES ar găsi un mediu pozitiv în clasa lui, încredere că pot evalua 
realizările copiilor. 

3. Evaluările la mijloc de termen demonstrează că instruirile organizate au 
adus o schimbare pozitivă, incluzând efecte asupra copilului inclus, efecte 
asupra colegilor de clasă; recomandând eforturi în continuare pentru o cola-
borare eficientă între cadrele didactice şi cadrele didactice de sprijin.
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4. O metodă eficientă în consolidarea capacităţilor cadrelor didactice au 
constituit vizitele de studiu organizate în instituţiile cu practici incluzive. 

5. În acelaşi timp, cadrele didactice menţionează necesitatea de a organiza 
instruiri practice care să combine teoria şi practica, de a organiza vizite de stu-
dii şi discuţii feedback cu cadrele didactice după orele de clase, precum şi de a 
elabora materiale didactice pentru lucrul la clasă care încurajează participarea 
tuturor elevilor.

6. De asemenea importante sunt considerate seminarele axate pe subiecte 
comune: cum să relaţionăm cu copiii cu autism, cu copiii cu deficienţe severe/
dizabilităţi multiple, cu dereglări de comportament etc.

7. Studenţii de la universităţile pedagogice au apreciat utilitatea cursului de 
educaţie incluzivă, cele mai utile domenii fiind considerate tehnicile de lucru 
cu copiii (modul de comportare, procesul PEI, strategiile). În acelaşi timp, atât 
studenţii, cât şi profesorii universitari au recomandat, în scopul îmbunătăţirii, 
o aplicare practică mai largă a celor învăţate şi observarea acestora în realitate 
(de exemplu mai multe lecţii practice şi exemple concrete, observaţii şi semi-
narii în şcolile generale)33.

Modulele elaborate şi aplicate de ONG-uri în domeniul formării 
continue au fost replicate de autorităţi la nivel naţional.

2.6. Dezvoltarea parteneriatelor pentru promovarea educaţiei incluzive

Relaţia şcoală-familie-comunitate în educaţia copilului căpătă noi valenţe 
în contextul implementării educaţiei incluzive. Este recunoscut că implicarea 
comunităţii în cadrul şcolii este un element esenţial pentru succesul incluziu-
nii. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate este chemat să reunească eforturi-
le tuturor categoriilor interesate în asigurarea unei filosofii a incluziunii pentru 
toţi elevii din sistemul de învăţământ. În acest context, un rol deosebit revine 
dezvoltării relaţiei de cooperare între cadre didactice, între şcoli şi părinţi, între 
şcoli şi comunitate pentru a stimula spiritul de responsabilitate şi contribuţia 
egală a factorilor interesaţi.

Stabilirea parteneriatelor cu toţi actorii implicaţi în implementarea edu-
caţiei incluzive a constituit o parte componentă a modelelor de educaţie in-
cluzivă implementate cu suportul ONG- urilor. Activităţile organizate în acest 
context au avut drept scop implicarea activă a administraţiei publice locale, 
administraţiei şcolilor, cadrelor didactice, copiilor, familiei, reprezentanţilor 
media, ONG-urilor locale în susţinerea procesului de implementare a educaţiei 

33 Hayes, Cara, Evaluarea, 2013.
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incluzive; promovarea unor atitudini responsabile, favorabile parteneriatului 
la nivelul cadrelor didactice şi cadrelor didactice de sprijin; promovarea unor 
programe şi acţiuni specifice ce creează şi dezvoltă legături multifuncţionale 
între şcoală şi societatea civilă. Or, incluziunea educaţională poate avea rezul-
tate pozitive numai prin conlucrarea intersectorială.

Grupul cel mai important în comunitatea şcoală sunt părinţii. Fără susţi-
nerea părinţilor, succesul incluziunii este minim. Transformarea familiei în-
tr-un partener al şcolii a presupus acţiuni privind extinderea iniţiativei şcolii 
în sensibilizarea şi atragerea familiei; elaborarea şi realizarea unor proiecte 
orientate spre parteneriatul cu familia; activizarea consiliilor de părinţi; îm-
bunătăţirea modalităţilor de informare adresate părinţilor; organizarea unor 
activităţi în bază de parteneriat; stabilirea unui parteneriat dintre membrii echi-
pei multidisciplinare intraşcolare şi părinţi/reprezentantul legal al copilului cu 
CES prin informarea permanentă şi obţinerea acordului acestora pentru fiecare 
etapă a procesului de incluziune educaţională a copilului cu CES; stabilirea 
parteneriatelor dintre cadrul didactic, cadrul didactic de sprijin şi asistentul 
social comunitar, considerat unul crucial în implementarea modelelor de edu-
caţie incluzivă. Un rol important au constituit şi acţiunile privind consolidarea 
capacităţilor parentale; crearea reţelei sociale a familiei şi a capacităţii acesteia 
de a oferi suport în perioadele dificile.

Incluziunea educaţională poate avea rezultate pozitive numai prin o 
conlucrare intersectorială, în care fiecare actor înţelege care este rolul său 
în acest proces, toţi actorii implicaţi conlucrează la nivel local şi transmit 
aceleaşi mesaje.

Acţiuni de sensibilizare privind procesul de incluziune educaţională

Un rol deosebit în conjugarea eforturilor tuturor actorilor în promovarea 
educaţiei incluzive l-a constituit elaborarea şi implementarea Strategiei de co-
municare34, promovată de UNICEF, care oferă o viziune integră a incluziunii, 
implicând toţi actorii în implementarea educaţiei incluzive: ministerele de re-
sort (Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 
Ministerul Sănătăţii), administraţia publică locală, administraţia şcolilor, pro-
fesori, elevi, ONG-uri, părinţi/tutori cu copii care urmează a fi incluşi, părinţi 
public general, biserica, mass-media, organizaţii internaţionale. 

34 Strategia de comunicare pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului în 
Republica Moldova, disponibil la: http://mpsfc.gov.md/file/Strategie_de_comunicare.pdf. 
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Acţiunile de sensibilizare privind procesul de incluziune educaţională au 
constituit o etapă importantă a modelelor de educaţie incluzivă implementate în 
sistemul educaţional din Republica Moldova, incluzând următoarele activităţi: 

1. activităţi de informare şi sensibilizare a reprezentanţilor consiliilor raio-
nale, DGITS, instituţiilor educaţionale, APL etc. privind procesul de incluziune 
educaţională a copiilor cu CES (inclusiv cu dizabilităţi mintale); au avut drept 
scop formarea unei viziuni comune a tuturor actorilor implicaţi cu privire la 
educaţia incluzivă, conştientizarea rolului propriu în acest proces şi a resur-
selor necesare pentru implementarea acestuia, acest fapt constituind un factor 
care a impulsionat şi a determinat succesul procesului de incluziune şcolară; 

2. constituirea Grupului de Acţiune Comună în Strategia Media (GACSM): 
Keystone Moldova, de comun acord cu alte patru ONG-uri: Asociaţia Ob-
ştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, Asociaţia Somato din Bălţi, 
Centrul „Speranţa” din Chişinău şi Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” 
pentru realizarea unor activităţi comune orientate spre prevenirea discriminării 
persoanelor cu dizabiltăţi, promovarea drepturilor omului şi advocacy, abili-
tarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a membrilor familiilor acesto-
ra pentru a depăşi obstacolele cu care se confruntă în lupta pentru drepturile 
proprii prin implicarea lor în activităţi de autoreprezentare. În urma acestei 
colaborări dintre ONG-uri au fost constituite şi activează un grup de advocacy, 
alcătuit din părinţii persoanelor cu dizabilităţi, şi un grup de self-advocacy, 
alcătuit din persoane cu dizabilităţi intelectuale şi fizice;

3. organizarea de către Keystone Moldova a unor instruiri pentru jurnalişti 
în vederea dezvoltării abilităţilor lor de comunicare cu şi despre persoanele 
cu dizabilităţi şi a unor activităţi pentru informarea comunităţii despre dreptul 
persoanelor cu dizabilităţi la instruire.

 Activităţile de sensibilizare privind incluziunea educaţională organiza-
te pentru elevi au inclus: 

1. Implementarea în şcolile primare a unui curs de lecţii privind dizabi-
litatea şi incluziunea şcolară a copiilor cu dizabilităţi (cu suportul Keystone 
Moldova).

2. Organizarea reprezentaţiilor de teatru forum pentru copiii şi adulţi (cu 
suportul Parteneriate pentru Fiecare Copil). 

3. Organizarea reprezentaţiilor de teatru social în vederea combaterii discri-
minării persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de învăţământ. Spectacolele au 
fost realizate cu participarea activă a copiilor şi profesorilor (Keystone Mol-
dova în parteneriat cu Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi 
Fizice din mun. Chişinău).
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4. Organizarea activităţilor cu copiii tipici în clasele unde învaţă copiii cu 
CES, axate pe valorizarea diferenţelor (CCF Moldova, AO Lumos).

Activităţile de sensibilizare pentru părinţi au însemnat organizarea semi-
narelor cu părinţi, elevi; lucru de sensibilizare şi informare a părinţilor copiilor 
tipici din şcoala comunitară pentru reducerea stereotipurilor şi a atitudinii reti-
cente faţă de drepturile copilului şi diversitatea umană. Acţiunile de sensibili-
zare au inclus activităţi la nivel local, raional şi naţional.

Sensibilizarea publicului larg a avut ca scop crearea unui mediu pozitiv 
şi diminuarea barierelor legate de atitudinile negative faţă de copiii din insti-
tuţii rezidenţiale, copiii cu dizabilităţi şi cu CES. S-a pus accentul pe ideea că 
şcoala trebuie percepută ca o instituţie nu doar educaţională, dar şi de socia-
lizare, unde copiii acumulează experienţă de stabilire a relaţiilor de prietenie 
şi de rezolvare a situaţiilor de conflict, manifestare şi realizare a potenţialului 
propriu. La această etapă, au fost folosite diferite metode de sensibilizare: emi-
siuni radio şi TV, audio şi video spoturi, care au promovat principiile educaţiei 
incluzive. 

Un ecou important în acest sens au avut campaniile lansate de UNICEF în 
aprilie 2013 şi relansate în septembrie, cu mesaje axate pe înscrierea copiilor 
cu dizabilităţi în şcolile generale. În acest scop s-a creat o pagină dedicată pe 
Facebook. Prin Facebook, dar şi prin media tradiţională au fost diseminate nu-
meroase practici şi istorii de succes despre copii, tineri şi adulţi cu dizabilităţi 
care au reuşit în viaţă. De asemenea, au fost diseminate practici de educaţie 
incluzivă din Republica Moldova. Au fost scrise numeroase articole în presă, 
au fost organizate emisiuni la TV şi radio în cadrul campaniei.
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CAPITOLUL III

VALORI ALE INCLUZIUNII ELEVILOR DIN ŞCOLILE-PILOT

3.1. Constatări privind gradul de incluziune a copiilor cu CES

În prezenta cercetare ne-am propus a măsura gradul de incluziune socială a 
copiilor cu cerinţe educaţionale (7-11 ani) incluşi în şcolile generale. (Notă: in-
stituţiile de învăţământ preuniversitar în care a fost aplicat chestionarul au fost 
aprobate ca şcoli-pilot pentru implementarea educaţiei incluzive.) Ca repere 
ale evaluării gradului de incluziune socială a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale incluşi în şcolile generale au servit itemii utilizaţi în literatura de spe-
cialitate pentru măsurarea diferitor aspecte ale incluziunii sociale: integrarea 
socială, incluziunea emoţională, apartenenţa la un grup, izolare, participare, 
satisfacţie, motivaţie (tabelul 5)35.

Itemii utilizaţi pentru măsurarea diferitor aspecte ale incluziunii sociale 
sunt prezentaţi în continuare.

Ca instrument de evaluare ne-a servit scala simpatiei cu 5 feţe (de la tristă la 
cea zâmbitoare, cu o faţă neutră în mijloc), faţa neutră din mijloc fiind identifi-
cată ca una care poate furniza informaţii sigure despre copil în condiţiile antre-
nării copiilor în completarea instrumentului. Ea este mascota cea mai potrivită 
pe care sunt capabili să o înţeleagă copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Tabelul 5. Itemi utilizaţi pentru măsurarea diferitor 
aspecte ale incluziunii sociale

Calificativ Itemi Sursă
Integrare 

socială
Am mulţi prieteni la şcoală.
Am prieteni în afara şcolii.
Îmi vine greu să spun la revedere prietenilor, 
ştiind că nu-i voi vedea un timp.

Haerbelin et 
al., 1989

Incluziune 
emoţională

Este important pentru mine să am prieteni.
Este important pentru mineca alţi copiii să mă iubească.
Mă simt în afara celor ce se petrec în şcoală.
Prietenii îmi vor acorda ajutor tot timpul 
când voi avea nevoie.

Haerbelin et 
al., 1989

35 Tiija Rinta, Ross Purves, Graham Welch, Stefanie Stadler Elmer, Raffaela Bissig, 
”Connections between children’s feelings of social inclusion and their musical back-
grounds”, Journal of Social Inclusion 2 (2) 2011.
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Apartenenţă 
la un grup

Sunt în relaţii bune cu copiii din curte.
Sunt invitat de alţi copiii să ne jucăm împreună.
Mă voi simţi teribil dacă va trebui să abandonez şcoala.

Leary et al., 
2005

Izolare Eu nu sunt singur niciodată.
Este important pentru mine să am prieteni pe care să 
mă pot bizui oricând.
Sunt invitat să particip la activităţi extraşcolare.
Mă înţeleg bine cu copiii din clasa mea.

Asher and 
Wheeler, 

1985

Participare Prefer să petrec timpul singur.
Sunt invitat de alţi copii să ne jucăm împreună.
Prefer să-mi fac temele pentru acasă singur, dar nu în 
cadrul grupului.
Prefer să particip la activităţi care implică 
mai mulţi copii.

Odena, 2007

Satisfacţie Copiii din clasa mea sunt foarte prietenoşi.
Copiii mă apreciază aşa cum sunt.

Dollase and 
Koch, 2002

Motivaţie Îmi place să mă duc la şcoală.
Îmi place să-mi revăd colegii în afara şcoli.
Este cu mult mai important pentru mine să am câţiva 
prieteni adevăraţi, decât să încerc să fiu prieten cu toţi.

Baumeister 
et al., 2005 
Dollase and 
Koch, 2002

 40 

Îmi place să-mi revăd colegii în afara şcoli. 
Este cu mult mai important pentru mine să am 
câţiva prieteni adevăraţi, decât să încerc să fiu 
prieten cu toţi. 

al., 2005  
Dollase and 
Koch, 2002 

 
        Ca instrument de evaluare ne-a servit scala simpatiei cu 5 feţe (de la tristă la cea zâmbitoare, 
cu o faţă neutră în mijloc), faţa neutră din mijloc fiind identificată ca una care poate furniza 
informaţii sigure despre copil în condiţiile antrenării copiilor în completarea instrumentului. Ea este 
mascota cea mai potrivită pe care sunt capabili să o înţeleagă copiii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

 
 
Figura 7. Scala simpatiei cu feţe zâmbitoare şi triste 

 
Chestionarul (anexa 2) a fost aplicat pe un eşantion de 48 de copii cu CES inclu și în 15 

şcoli generale, treapta primară de învăţământ. Analiza datelor s-a făcut aplicând metode statistice de 
prelucrare a informaţiei.  

Analiza corelaţiilor itemilor din cadrul chestionarului a fost realizată pentru fiecare dintre 
cele şapte caracteristici ale incluziunii reflectate în tabelul 6 şi în chestionarul aplicat elevilor prin 
intermediul corelaţiei Pearson. Tabelele de mai jos reflectă gradul de corelare pentru fiecare item a 
incluziunii sociale, prezentându-se după cum urmează. 
 

Tabelul 6. Corelaţia Pearson dintre toate variabilele 
  Incluziunea emoţională 

Incluziune 
socială 

Corelaţia Pearson 0,136* 

* Corelaţia la nivelul: 0.136 
  Apartenenţa  

Incluziune 
socială 

Corelaţia Pearson 0,377** 

** Corelaţia la nivelul: 0.377 
  Izolarea 

Incluziune 
socială 

Corelaţia Pearson 0,258** 

** Corelaţia la nivelul: 0.258 
  Participarea 

Incluziune 
socială 

Corelaţia Pearson 0,188** 

Figura 7. Scala simpatiei cu feţe zâmbitoare şi triste

Chestionarul (anexa 2) a fost aplicat pe un eşantion de 48 de copii cu CES 
incluşi în 15 şcoli generale, treapta primară de învăţământ. Analiza datelor s-a 
făcut aplicând metode statistice de prelucrare a informaţiei. 

Analiza corelaţiilor itemilor din cadrul chestionarului a fost realizată pentru 
fiecare dintre cele şapte caracteristici ale incluziunii reflectate în tabelul 6 şi 
în chestionarul aplicat elevilor prin intermediul corelaţiei Pearson. Tabelele 
de mai jos reflectă gradul de corelare pentru fiecare item a incluziunii sociale, 
prezentându-se după cum urmează.
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Tabelul 6. Corelaţia Pearson dintre toate variabilele

Incluziunea emoţională

Incluziune socială Corelaţia Pearson 0,136*

* Corelaţia la nivelul: 0.136
Apartenenţa

Incluziune socială Corelaţia Pearson 0,377**

** Corelaţia la nivelul: 0.377
Izolarea

Incluziune socială Corelaţia Pearson 0,258**

** Corelaţia la nivelul: 0.258
Participarea

Incluziune socială Corelaţia Pearson 0,188**

** Corelaţia la nivelul: 0.188
Satisfacţie

Incluziune socială Corelaţia Pearson 0,294**

** Corelaţia la nivelul: 0.294
Motivare

Incluziune socială Corelaţia Pearson
0,065

Incluziune socială Corelaţia Pearson

** Corelaţia la nivelul: 0,065

Concluzii: Cele mai mari corelaţii se înregistrează atunci când coeficientul 
de corelaţie tinde să fie mai aproape de 1.

În acest caz, cele mai mari corelaţii se observă la următoarele variabile 
după cum urmează:

I. Corelaţia integrare socială – apartenenţă (0,377)
II. Corelaţia integrare socială – satisfacţie (0,294)
III. Corelaţia integrare socială – izolare (0,258)
În tabelul de mai jos sunt redaţi itemii cu cea mai mare corelaţie după cum 

urmează: 
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Tabelul 7. Itemii cu cea mai mare corelaţie
Itemii cu cea mai mare corelaţie Corelaţii

• Sunt în relaţii bune cu copiii din curte. 
• Copiii mă primesc cu bucurie când ader la grupul lor.
• Mă voi simţi teribil dacă va trebui să abandonez şcoala.

0,377

• Copiii din clasa mea sunt foarte prietenoşi.
• Copiii mă apreciază aşa cum sunt. 0,294

• Eu nu sunt singur niciodată.
• Este important pentru mine să am prieteni pe care să mă pot bizui oricând.
• Mă înţeleg bine cu copiii din clasa mea.
• Sunt invitat să iau parte la activităţi extraşcolare.

0,258

Analiza datelor demonstrează incluziunea optimă a copiilor cu CES în noul co-
lectiv; în calitate de cele mai semnificative caracteristici ale incluziunii menţionăm: 
copiii incluşi se simt bine în cadrul grupului de apartenenţă; copiii sunt acceptaţi de 
semenii lor; elevii nou-veniţi în colectiv au fost recunoscuţi; procesul de adaptare 
nu a contribuit la crearea stereotipurilor; abordarea individualizată nu a izolat elevul.

Mai jos este descris un studiu de caz care reflectă incluziunea reuşită a unui 
copil cu CES  într-o şcoală generală (cu suportul AO Lumos  Moldova).

Studiu de caz
Prezentare. Lenuţa a fost dezinstituţionalizată din şcoala specială Ialoveni în 

anul 2011 şi inclusă în instituţia de învăţământ general – Liceul Teoretic din Puhoi.
Eleva face parte din categoria copiilor cu CES (sindromul Down). Studiază 

în baza unui PEI, curriculum adaptat. Când a venit la şcoala comunitară (cu doi 
ani în urmă), Lenuţa avea probleme grave de comunicare, de comportament şi 
dificultăţi de învăţare, plângea şi nu vroia să vină la şcoală.

În decursul a doi ani de când este eleva şcolii comunitare, Lenuţa a devenit mai 
sociabilă, mai cooperantă, a învăţat să lucreze în grup, cu colegii de clasă şi cu colegii 
de la centrul de resurse. S-au îmbunătăţit vădit calităţile de organizare a activităţii de 
învăţare. A devenit mai responsabilă. De exemplu: A învăţat să îndeplinească sarcinile 
anunţate de profesor la ore. Poate lucra în perechi, rezolvând sarcinile propuse de pro-
fesori. Îndeplineşte cu plăcere fişele individuale, temele date pentru acasă; dacă are 
de făcut tema de acasă este foarte insistentă, cere ajutor fie de la CDS, fie de la colegi. 

Tot în această perioadă a învăţat să citească corect, fluent, devenind un ci-
titor activ la biblioteca liceului. Participă cu o deosebită plăcere la activităţile 
desfăşurate la centrul de resurse. Frecventează cu regularitate orele, în semes-
trul II nu a lipsit de la şcoală nici măcar o zi. 

Participă activ la activităţile extracurriculare, cântă, recită, dansează. În 
anul de studii 2012-2013 a frecventat cercul „Mâini dibace”, unde a învăţat să 
croşeteze. Şi-a croşetat un fular, o bentiţă.
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CAPITOLUL IV

IMPACTULIMPLEMENTĂRII POLITICILOR DE  INCLUZIUNE 
ÎN  SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN  REPUBLICA MOLDOVA

4.1. Implementarea educaţiei incluzive în Republica Moldova: proces

Ca rezultat al implementării politicilor în domeniul educaţiei incluzive, al 
dezvoltării serviciilor de suport în sprijinul educaţiei incluzive, numărul co-
piilor din şcolile auxiliare şi speciale din instituţiile rezidenţiale subordonate 
Ministerului Educaţiei este în descreştere, iar numărul copiilor cu CES  incluşi 
în şcolile generale este în creştere. 
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În perioada 2013-2014, 3 500 de copii cu CES erau integraţi în 400 de 
instituţii generale de învăţământ. Un moment important în procesul incluzi-
unii copiilor cu CES în instituţiile generale este individualizarea procesului 
educaţional prin PEI: în 2013-2014, 2 920 de copii au fost instruiţi în baza PEI. 
Un succes în implementarea educaţiei incluzive a constituit evaluarea finală şi 
certificarea elevilor cu CES incluşi în învăţământul general în conformitate cu 
o metodologie centrată pe copil. În perioada 2013-2014, 77 de elevi cu CES 
din 14 UTA au absolvit instituţiile generale de învăţământ36.

36 Sursă: Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP).
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Incluziunea copiilor cu CES în şcolile generale a fost posibilă datorită efor-
turilor comune ale tuturor partenerilor de la nivel central, local, unitate şcolară, 
ale ONG-urilor (Keystone Human Services International Moldova Associati-
on, CCF Moldova, AO Lumos, AO Parteneriate pentru Fiecare Copil, ONG 
Speranţa şi ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”), dar şi datorită 
activităţilor de pregătire a acestui proces, reflectat în promovarea conceptului 
şcolii prietenoase copilului, a pedagogiei centrate pe copil, implementate cu 
suportul UNICEF; formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; dezvol-
tarea suporturilor didactice pentru implementarea educaţiei incluzive; dezvol-
tarea cadrului metodologic pentru elaborarea PEI şi a instrucţiunilor privind 
evaluarea şi certificarea copiilor cu CES; aprobarea Programului de dezvoltare 
a educaţiei inclusive şi a Codului educaţiei, care conţin prevederi referitoare la 
principiul incluziunii în procesul educaţional.

În acelaşi timp, un rol deosebit în incluziunea copiilor cu CES în şcolile 
generale au avut serviciile de suport oferite copiilor prin intermediul CRAP, 
SAP, comisiilor multidisciplinare şcolare şi centrelor de resurse.
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4.2. Lecţii învăţate în procesul implementării educaţiei incluzive
(în baza experienţei AO Parteneriate pentru Fiecare Copil. Studiul de caz: 

„Reorganizarea sistemului de îngrijire a copilului: incluziunea educaţională”)
•  Educaţia incluzivă trebuie să fie un proces continuu şi bine pregătit. 

Pentru a asigura succesul incluziunii şcolare a copiilor, acest proces trebuie 
să fie bine pregătit în toate aspectele acestuia şi privind toţi actorii implicaţi. 
Ţinând cont de faptul că incluziunea şcolară drept concept, metodologie şi 
practică de realizare este într-un proces continuu de dezvoltare, iar aspectele 
de pregătire a procesului de incluziune a copiilor în şcoală trebuie mereu ra-
cordate la schimbările intervenite în sistem şi la situaţia fiecărui copil în parte.

• Familia copiilor cu CES este o resursă importantă în procesul in-
cluziv. Incluziunea şcolară a copiilor este imposibilă fără implicarea familiilor 
în acest proces. Împuternicirea părinţilor şi folosirea acestora ca resursă de 
susţinere a copiilor în incluziunea şcolară au valorificat importanţa creării par-
teneriatelor între familie, copil şi şcoală.

• Conexiunea educaţiei incluzive cu serviciile din comunitate formând 
un sistem integru, care contribuie la mobilizarea tuturor resurselor de la nivel 
local pentru a sprijini procesul de incluziune şcolară. În baza evaluării servici-
ilor din comunitate şi din raion, proiectul a integrat serviciile din comunitate 
în jurul copilului şi familiei acestuia pentru a satisface necesităţile copilului şi 
familiei în vederea asigurării suportului în procesul de reintegrare şi incluziune 
educaţională.

• Implicarea APL în calitate de lider în proces pentru a asigura imple-
mentarea şi durabilitatea educaţiei incluzive. La nivel local, lider este Direcţia 
Educaţie, care are un rol important în promovarea, susţinerea şi monitorizarea 
procesului dat. Schimbările la nivel de sistem nu pot fi efectuate fără implica-
rea structurii responsabilă de acest sistem cu un statut ferm de lider. 

• Includerea în procesul de pregătire a tuturor şcolilor din raion in-
diferent de faptul dacă vor avea sau nu copii dezinstituţionalizaşi. Iniţial, 
intenţia era de a pregăti pentru incluziune şcolară doar instituţiile educaţionale, 
care vor primi copii dezinstituţionalizaţi. Ulterior, însă, s-a decis de a include 
în acest proces de consolidare toate şcolile din raioanele de implementare a 
proiectului pentru a dezvolta competenţe la nivel de sistem. Mai mult, această 
abordare a contribuit la asigurarea durabilităţii competenţelor formate la nivel 
de raion şi la utilizarea eficientă a resurselor proiectului. 

• Consolidarea competenţelor în incluziunea educaţională a asigurat 
capacitarea profesională a cadrelor didactice prin formări iniţiale şi continue 
combinând teoria cu practica. Crearea şi consolidarea formatorilor în incluzi-
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une şcolară în fiecare raion a proiectului au fost o modalitate de a capacita şi 
de a crea resurse pentru durabilitate, precum şi pentru extindere în alte raioane 
ale ţării.

• Utilizarea metodei „cascadă” în procesul de consolidare a compe-
tenţelor pentru incluziunea şcolară. Această abordare a fost dictată de ter-
menele limitate de realizare a sarcinilor de incluziune şcolară, precum şi de 
resursele umane şi financiare limitate utilizate în acest proces. 

• Crearea parteneriatelor între cadrele didactice şi cadrele didactice de 
sprijin, între cadrele didactice şi copii, între copii, părinţi şi şcoală a stat la baza 
creării culturii şi practicilor pozitive în educaţia incluzivă. 

• Monitorizarea şi evaluarea procesului sunt factori decisivi în asigu-
rarea implementării educaţiei incluzive. Ambele procese i-au implicat pe toţi 
constituenţii în educaţia incluzivă pentru a vedea care sunt succesele şi lacu-
nele. Monitorizarea şi evaluarea sunt procese de dezvoltare şi asistenţă, care 
asigură continuitate în racordarea la necesităţile şi problemele apărute la copii 
în adaptarea şcolară. Ca rezultat, incluziunea educaţională devine mai flexibilă 
şi transparentă. 

• Stabilirea parteneriatelor cu alte ONG-uri a unit eforturile organi-
zaţiilor care promovează educaţia incluzivă şi au susţinut ME în procesul de 
elaborare a metodologiei şi bazei legislativ-normative pentru desfăşurarea pro-
cesului dat.

• Dezvoltarea şi utilizarea mai multor metode de lucru care acoperă 
toţi copiii, nu doar pe cei cu CES şi pun accentul pe aspectul social al pro-
cesului de incluziune şcolară. Această abordare a reieşit din faptul că copiii 
dezinstituţionalizaţi au avut nevoie de diferite modele de incluziune educaţi-
onală şi socială ce presupun diferite metode de lucru. Astfel, a fost creat un 
fundament pentru individualizarea procesului incluziunii educaţionale nu doar 
pentru copiii dezinstituţionalizaţi şi cu CES, dar şi pentru toţi copiii şcolarizaţi.

 
4.3. Analiza SWOT a sistemului educaţional din Republica Moldova 

din perspectiva implementării educaţiei incluzive

În baza analizei reperelor pentru implementarea educaţiei incluzive, au fost 
identificate punctele forte, oportunităţile, punctele slabe şi temerile din per-
spectiva implementării educaţiei incluzive în Republica Moldova.
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Tabelul 8. Analiza SWOT a sistemului educaţional din perspectiva
 implementării educaţiei incluzive

Puncte forte
1. Angajament politic al Republicii Moldova.
2. Semnarea/ratificarea de către Republica 
Moldova a actelor legislative internaţionale 
fundamentale în domeniul educaţiei şi al 
protecţiei drepturilor copilului.
3. Cadrul legal şi politici sociale axate pe cele 
mai avansate practici europene.
4. Voinţa politică a oficialilor din cadrul 
ministerelor şi instituţiilor guvernamentale 
aliniate practicilor incluzive.
5. Angajamentul agenţiilor internaţionale 
pentru a acorda suport atât instituţiilor 
guvernamentale, cât şi ONG-urilor. 
6. Practici incluzive pozitive existente, 
dezvoltate de sectorul nonguvernamental.
7. Conlucrarea dintre ONG-uri şi tinerii cu 
dizabilităţi.
8. Structuri/Servicii de suport create care au ca 
scop suportul tuturor copiilor în şcolile de masă.

Oportunităţi
1. Interes şi voinţă politică în 
realizarea educaţiei incluzive.
2. Disponibilitatea organismelor 
internaţionale donatoare în 
susţinerea implementării educaţiei 
incluzive.
3. Sector nonguvernamental 
motivat de a participa la 
dezvoltarea şi promovarea 
educaţiei incluzive.
4. Dezvoltarea şi consolidarea 
competenţelor subiecţilor 
implicaţi în domeniul educaţiei 
incluzive.
5. Infrastructură existentă a 
sistemului educaţional care poate 
fi adaptată la cerinţele educaţiei 
incluzive.

Puncte slabe
1. Lipsa unui mecanism clar de colectare 
sistemică a datelor la nivel local, raional, 
naţional cu privire la copiii cu CES.
2. Stereotipuri ale societăţii/comunităţii şi 
atitudine reticentă faţă de diversitatea umană.
3. Infrastructură insuficient dezvoltată şi 
dotarea inadecvată a instituţiilor generale pentru 
asigurarea educaţiei incluzive.
4. Insuficienţa specialiştilor pentru lucrul 
cu copiii cu diferite tipuri de dizabilităţi în 
comunitate, insuficienţa suportului didactic.
5. Lipsa de acces în şcolile generale.
6. Volumul mare de documente care trebuie 
perfectate de către cadrele didactice.
7. Insuficienţa de instruire pentru cadrele 
didactice în instruirea copiilor cu autism şi a 
copiilor cu tulburări de comportament.

Temeri
1. Discontinuitate şi reconsiderare 
frecventă a priorităţilor în cazul 
unor schimbări de ordin politic.
2. Volumul mare de muncă şi 
salariul mic afectează moralul 
cadrelor didactice de sprijin 
şi există riscul ca unii să 
demisioneze. Această situaţie ar 
genera costuri suplimentare legate 
de recrutare, instruire, ar cere 
timp pentru a obţine experienţa 
valoroasă şi a clădi relaţiile 
pozitive cu copiii şi familiile, prin 
urmare trebuie evitată.
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CONCUZII ŞI RECOMANDĂRI

I. ETAPE ÎN EVOLUŢIA PARADIGMEI EDUCAŢIONALE 
DE LA EXCLUZIUNE LA INCLUZIUNE

1. Analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica Moldova atestă 
o schimbare de paradigmă de la un model normativ, având la bază un sistem 
segregaţionist de educaţie, axat pe modelul medical de tratare a dizabilităţii, la 
un model interpretativ, axat pe modelul social de tratare a dizabilităţii, bazat pe 
respectarea dreptului tuturor persoanelor la educaţie; respectarea fiecărei fiinţe 
umane de a accede la autonomie şi responsabilitate. Aşadar, problemele incluzi-
unii se pretează la o abordare comprehensivă versus conceptului de excluziune.

2. Analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica Moldova de la 
excluziune la incluziune evidenţiază următoarele etape: 

3. Etapa I (accesul la educaţie îşi are originile în anii -90). În această etapă 
a fost proclamat accesul la educaţie în documentele de politici. Un moment 
important în această perioadă a marcat ratificarea Convenţiei ONU cu privire 
la drepturile copilului (Hotărârea Parlamentului nr. 408-XII din 12 decembrie 
1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993), care a con-
dus la recunoaşterea valorii acordate copilului, a nevoii acestuia de ocrotire, 
educare şi sprijin, a deschis calea unor schimbări importante.

− Etapa II (anii 2000-2009). Dezinstiţionalizarea copiilor din instituţiile 
rezidenţiale şi dezvoltarea educaţiei incluzive. Au fost promovate mai multe 
iniţiative de soluţionare a problemelor copiilor şi tinerilor cu risc de excludere 
educaţională şi socială în cadrul cărora, cu suportul donatorilor străini, au fost 
implementate modele de educaţie incluzivă, au fost diseminate practici poziti-
ve în asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi.

A fost aprobată Strategia naţională privind protecţia familiei şi copilului 
pentru anii 2003-2008, care a trasat orientările strategice pentru îmbunătăţirea 
sistemului de protecţie a copilului în Republica Moldova. 

S-a derulat reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, care a 
pregătit terenul pentru aprobarea politicilor incluzive.

− Etapa III (din 2010 până în prezent). Aprobarea şi implementarea 
cadrului legal incluziv

În această perioadă au fost aprobate acte legislative care au constituit esenţa 
filozofiei incluziunii şi au stat la baza amplului proces de trecere de la segre-
gare la incluziune.

În acest context menţionăm: ratificarea de către Republica Moldova a Con-
venţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2010); 
aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-
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2013), a Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldo-
va pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 
523 din 11.07.2011. 

4. Ca urmare a politicilor de incluziune implementate în sistemul educaţi-
onal din Republica Moldova, în perioada 2013-2014, 3 500 de elevi cu CES 
studiau în 400 de instituţii generale de învăţământ; 2 920 de copii au fost in-
struiţi în baza PEI. În perioada 2013-2014, 77 de elevi cu CES din 14 UTA au 
absolvit instituţii generale de învăţământ.

5. Incluziunea copiilor cu CES în şcolile generale a fost posibilă datorită efor-
turilor comune ale tuturor partenerilor de la nivel central, local, unitate şcolară, 
precum şi ale ONG-urilor: CCF Moldova, Keystone Human Services Internati-
onal Moldova Association, AO Lumos, AO „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, 
ONG Speranţa şi ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, dar şi datorită 
activităţilor de pregătire a acestui proces, reflectat în promovarea conceptului 
şcolii prietenoase copilului, a pedagogiei centrate pe copil, implementate cu su-
portul UNICEF; formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul 
educaţiei incluzive; elaborarea suporturilor metodologice pentru implementarea 
PEI şi a instrucţiunilor privind evaluarea şi certificarea copiilor cu CES; aproba-
rea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive şi a Codului educaţiei, care 
conţin prevederi referitoare la implementarea educaţiei incluzive.

6. Modelele de educaţie incluzivă, implementate în cadrul sistemului edu-
caţional din Republica Moldova cu suportul ONG-urilor cu experienţă, au avut 
un impact pozitiv asupra mediului şi sistemelor şcolare, asupra atitudinilor tu-
turor actorilor implicaţi în implementarea educaţiei incluzive: cadre didactice, 
manageri şcolari, părinţi, elevi, întreaga comunitate.

Recomandări: 
1. Asigurarea în continuare a voinţei politice privind implementarea educaţiei 

incluzive printr-un angajament reînnoit pentru stoparea instituţionalizării.
2. Valorificarea experienţelor ONG-urilor cu experienţă în implementarea educa-

ţiei incluzive şi diseminarea bunelor practici la nivel naţional, raional, unitate şcolară. 

II. CADRUL LEGAL ŞI NORMATIV
1. Cadrul legal din Republica Moldova corespunde standardelor interna-

ţionale şi se bazează pe principiul educaţiei pentru toţi, având scopul de a 
valorifica potenţialul de învăţare al fiecărui copil. Se atestă o voinţă politică 
raliată cu practicile incluzive, angajamentul activ al reprezentanţilor diferitor 
agenţii internaţionale, precum şi al agenţiilor neguvernamentale în implemen-
tarea educaţiei incluzive.
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Recomandări:
1. Abordarea intersectorială de către specialiştii ministerelor de resort (ME, 

MMPSF şi MS) a conceptului incluziunii şcolare, astfel încât specialiştii sub-
ordonaţi să conlucreze la nivel local şi să transmită aceleaşi mesaje.

2. Elaborarea Programului naţional de investiţii capitale în dezvoltarea/con-
solidarea infrastructurii instituţionale (în scopul asigurării educaţiei incluzive).

3. Stabilirea unui consens, a unui acord privind limbajul semnelor în Repu-
blica Moldova. 

4. Legislaţia care garantează practici incluzive conţine şi garanţia că co-
piii pot şi participă activ la toate activităţile şcolare şi la procesele de luare a 
deciziilor. Copiii trebuie să fie capabili să-şi exprime părerile, să fie auziţi, iar 
opiniile lor să fie luate în consideraţie şi acceptate. La dispoziţie ar trebui puse 
şi unele mecanisme de plângere sigure, accesibile şi confidenţiale.

III. FORMAREA DE ATITUDINI PENTRU IMPLEMENTAREA 
EDUCAŢIEI INCLUZIVE

1. S-a creat o stare de încredere în capacitatea sistemului educaţional din 
Republica Moldova de a face tranziţia spre educaţia incluzivă.

2. Atitudinea colegilor faţă de copiii cu CES depinde de tipul de dizabilitate 
al acestora: ei au o atitudine mai înţelegătoare şi protectivă faţă de copiii cu 
probleme fizice şi una mai puţin tolerantă faţă de cei cu deficienţe de intelect. Se 
atestă reţineri/reticenţe faţă de incluziunea copiilor cu deficienţe de văz şi auz.

3. Copiii cu deficienţe auditive şi de vedere prezintă grupurile cu cerinţe 
pentru care profesorii au cele mai reduse competenţe.

4. Analiza răspunsurilor respondenţilor identifică o îmbunătăţire a atitudi-
nii membrilor societăţii faţă de copiii cu CES. În acelaşi timp există diferenţe 
semnificative între cadrele didactice care nu au beneficiat de instruire în dome-
niul educaţiei incluzive şi cadrele didactice care au beneficiat de instruire: cu 
cât perioada de instruire a fost mai mare, cu atât atitudinea faţă de incluziune 
a fost mai pozitivă. Acest fapt indică importanţa şi necesitatea personalului 
calificat şi a serviciilor de suport pentru incluziunea copiilor cu CES în cadrul 
instituţiilor generale.

Recomandări: 
1. Continuarea angajamentului privind consolidarea capacităţilor şi sensibili-

zarea opiniei publice la toate nivelele pentru a asigura că sistemul este capabil să 
răspundă solicitărilor – începând cu funcţionarii guvernamentali şi profesioniştii 
care relaţionează cu copiii cu dizabilităţi (în educaţie, sănătate şi protecţia socială). 
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IV. SERVICII DE SUPORT ŞI MECANISME FINANCIARE 
DE SUSŢINERE A EDUCAŢIEI INCLUZIVE

1. În scopul implementării educaţiei incluzive în Republica Moldova au 
fost dezvoltate structuri/servicii de suport la nivel naţional, raional şi institu-
ţional, care au ca scop incluziunea copiilor în şcolile de masă. Noile servicii 
de suport create au la bază modelul social al dizabilităţii, valorifică punctele 
forte şi necesităţile elevilor, precum şi avantajele şi problemele fiecărui copil şi 
fiecărei familii, în defavoarea modelului medical tradiţional bazat pe deficit în 
abordarea cerinţelor copiilor şi familiilor. Structurile de suport create se bucură 
de popularitate în faţa beneficiarilor.

2. Serviciile de suport pentru implementarea educaţiei incluzive la nivel de 
raion şi unitate de învăţământ au fost conceptualizate iniţial şi pilotate de către 
ONG-urile în domeniu şi replicate de autorităţi la nivel naţional.

3. Un rol deosebit pentru implementarea educaţiei incluzive îl constituie me-
canismele financiare de susţinere a educaţiei incluzive. Regulamentul privind re-
direcţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale 
(Hotărârea Guvernului nr. 351 din 29 mai 2012) stabileşte pachetul minim de 
servicii de suport pentru implementarea educaţiei incluzive, care include: la nivel 
raional: serviciul municipal/raional de asistenţă psihopedagogică; la nivel insti-
tuţional: cadrul didactic de sprijin, centrul de resurse pentru educaţie incluzivă.

4. Se constată lipsa unei baze de date intersectoriale coerente, lipsa unui 
mecanism intersectorial de colectare a datelor cu privire la copiii cu CES.

5. MMPSF este în proces de elaborare a unui cadru naţional de evidenţă şi 
monitorizare a datelor cu privire la situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 
copiilor separaţi de părinţi.

Recomandări:
1. Elaborarea unui mecanism intersectorial de colectare a datelor cu privire 

la copiii cu CES. 
2. Îmbunătăţirea sistemului de evaluare/reevaluare a capacităţilor de învă-

ţare a copiilor cu dizabilităţi pentru identificarea cât mai timpurie a cerinţelor 
educaţionale speciale ale acestora, în vederea asigurării unor măsuri de sprijin 
flexibile, cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor şi deprinderilor de învăţare. 

3. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor de consiliere, orientare şcolară şi 
profesională a copiilor cu dizabilităţi.

4. Valorificarea experienţei occidentale privind transformarea şcolilor spe-
ciale în centre de resurse, care urmăresc atingerea următoarelor obiective: ofe-
rirea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice şi altor profesionişti; 
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elaborarea şi diseminarea de suporturi metodice; sprijinirea accesului tinerilor 
în dificultate pe piaţa muncii.

5. Consolidarea coerenţei dintre activităţile realizate în centrele de resurse 
şi obiectivele de învăţare.

V. CURRICULUM FLEXIBIL, MATERIALE DIDACTICE 
DE SUPORT ŞI MEDIU INCLUZIV

1.Toţi copiii cu dizabilităţi integraţi în şcolile generale cu suportul ONG-
urilor au fost susţinuţi în procesul lor de învăţare prin intermediul unui plan 
educaţional individualizat, care asigură crearea unui parteneriat centrat pe co-
pil între copil, părinţi şi şcoală. 

2. Potrivit opiniei cadrelor didactice şi a părinţilor, aplicarea PEI are impli-
caţii pozitive asupra copilului, deoarece copilul însuşeşte materialul în funcţie 
de nivelul său intelectual, manifestă interes faţă de materia de studiu. 

3. Evaluarea constată că părinţii participă insuficient la elaborarea PEI sau 
nu participă la elaborarea PEI.

4. Cadrele didactice care lucrează după PEI au menţionat că problemele 
prioritare cu care se confruntă în procesul de elaborare a acestora este lipsa 
literaturii de specialitate în acest domeniu, evaluarea copiilor care au studiat 
după PEI la testele de la sfârşitul treptei primare, resursele de timp pentru ela-
borarea PEI. 

Recomandări:
1. Promovarea în continuare în documentele curriculare a principiilor şcolii 

prietenoase copilului: realizarea drepturilor copilului, participarea democrati-
că, securitatea personală, suportul diversităţii prin crearea cooperării şi accep-
tării, incluziunea activă a fiecărui copil, îmbunătăţirea climatului de învăţare, 
lichidând obstacolele în învăţare pentru fiecare copil.

2. Completarea curriculei cu conţinuturile relevante pentru dezvoltarea 
competenţelor personale, sociale, profesionale ale copiilor cu cerinţe educa-
ţionale speciale.

3. Includerea în curriculumul învăţământului de masă a unor informaţii pri-
vind persoanele cu dizabilităţi.

4. Aplicarea unei abordări individualizate şi diferenţiate pentru fiecare elev 
pornind de la convingerea că toţi elevii pot avea succes, valorificând punctele 
forte ale fiecărui copil. 

5. Promovarea unei noi mentalităţi privind evaluarea şcolară. Educaţia ba-
zată pe performanţă trebuie înlocuită cu educaţia bazată de competenţe, iar fie-
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care copil trebuie să concureze cu propriile rezultate, şi nu cu cele ale colegilor. 
6. Consolidarea parteneriatelor între cadrele didactice şi cadrul didactic de 

sprijin în elaborarea PEI, implicarea părinţilor în procesul de elaborare a PEI. 
7. Elaborarea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale, informaţionale, de co-

municare şi a echipamentelor adecvate domeniului educaţiei incluzive.
8. Dezvoltarea bazei materiale din instituţiile de învăţământ general pentru 

organizarea unui proces educaţional relevant copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale (cabinete de kinetoterapie, logopedie, educaţie senzorială).

9. Adaptarea instituţiilor de învăţământ la necesităţile copiilor cu CES.
10. Dotarea instituţiilor generale cu materiale şi echipamente necesare pen-

tru instruirea şi asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, incluşi în 
instituţiile generale de învăţământ.

11. Asigurarea instituţiilor generale cu transport specializat pentru trans-
portarea copiilor cu dizabilităţi.

VI. RESURSE UMANE
1. Analiza modelelor pilotate în cadrul sistemului educaţional din Repu-

blica Moldova a evidenţiat eficacitatea instruirilor organizate de ONG-urile 
în domeniu şi impactul acestora asupra atitudinii generale a tuturor actorilor de 
la toate nivelele în implementarea educaţiei incluzive. 

Recomandări:
1. Formarea continuă a personalului didactic pentru satisfacerea cerinţelor 

învăţământului incluziv.
2. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor specializate în sprijinul educaţiei 

incluzive (psihologi, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuţi).
3. Formarea profesioniştilor în domenii de strictă specializare pentru lucrul 

cu persoanele cu dizabilităţi: autism, maladia Down, logopedie, scrierea Brai-
lle, limbajul semnelor etc.

4. Organizarea schimburilor de experienţă, a vizitelor de studii, a semina-
relor de instruire pentru cadrele didactice în special pe tematici privind moda-
lităţile de comportare cu copiii cu diferite grade de dizabilitate: cu copiii cu 
dizabilităţi mintale, deficienţe de văz, auz, comunicare; elaborarea şi imple-
mentarea PEI, monitorizarea şi evaluarea incluziunii.

5. Organizarea seminarelor axate pe subiecte referitor la modalităţile de co-
laborare eficientă dintre cadrele didactice şi cadrele didactice de sprijin, imple-
mentarea strategiilor didactice incluzive în predare.
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VI. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR PENTRU 
PROMOVAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE

1. Pentru a realiza un parteneriat educaţional bazat pe asumarea valorilor 
unei societăţi incluzive, este necesară fundamentarea interacţiunii dintre şcoală 
şi comunitate pe un set de valori fundamentale, recunoscute ca valori comune 
(toleranţa, pluralismul, cooperarea, spiritul comunitar, democraţia participa-
tivă, capacitatea de dezvoltare comunitară prin atragerea de investiţii private 
sau publice, transparenţa), este necesar ca societatea din Republica Moldova 
să realizeze o schimbare de valori, de atitudine la nivelul tuturor factorilor so-
ciali implicaţi in susţinerea educaţiei: decidenţi, cadre didactice, părinţi, elevi, 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. Grupul cel 
mai important în comunitatea şcoală sunt părinţii. Fără susţinerea părinţilor, 
succesul incluziunii este minim.

Recomandări:
1. Elaborarea mecanismelor eficiente de stabilire a parteneriatelor intersec-

toriale pentru abordarea sistemică a provocărilor incluziunii educaţionale.
2. Diversificarea formelor de implicare a comunităţii şi familiei în imple-

mentarea educaţiei incluzive.
3. Instituirea serviciilor de consiliere şi sprijin şi instruire psihopedagogică 

şi socială a familiilor care cresc şi educă copii cu CES.
4. Informarea şi consultarea părinţilor copiilor integraţi în instituţiile gene-

rale cu privire la Planul Educaţional individualizat al copilului lor.
5. Informarea părinţilor despre drepturile copiilor lor.
6. Consolidarea parteneriatului dintre cadrul didactic, cadrul didactic de 

sprijin şi asistentul social comunitar la nivel de unitate şcolară.
7. Crearea comitetelor de management şcolar, formate din elevi, profesori, 

părinţi şi membri ai comunităţii locale, având ca scop de a asigura creşterea 
participării membrilor comunităţii în luarea deciziilor. Atragerea părinţilor co-
piilor cu dizabilităţi în comitetele de părinţi la nivel de şcoală.

8. Organizarea grupurilor interdisciplinare de suport/echipelor mobile la ni-
vel de raion, care vor acorda asistenţă şi susţinere părinţilor şi şcolii.



74 75

BIBLIOGRAFIE:

1. Asher, S. R. and V. A. Wheeler (1985). „Children’s loneliness: a compa-
rison of rejected and neglected peer status”. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 53 (4), 500-505.

2. Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. and Twenge, J. (2005). 
„Social exclusion impairs self-regulation”. Journal of Personality and Social 
Psychology, 88 (4), 589-604.

3. Bulat, G. (2010). Politici şi practici în domeniul educaţiei incluzive: nivel 
internaţional şi naţional. Sinteză informaţională. Lumos Foundation Moldova.

4. Cojocaru, Şt. (2005). Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, 
supervizarea şi managementul de caz. Iaşi: Polirom.

5. Cogan, J. J., Derricott, R. (2000). Citizenship for the 21st Century: an 
International Perspective on Education. London.

6. Dollase, R. and K-C. Koch. (2002). Haben wir in unserer Schulklasse 
(interkulturelle) Konflikte? : Beurteilungsunterschiede zwiscen Eltern, Le-
hrern und Schülern. Bielefeld: Universitat Bielefeld. 

7. Grossman, D. L. (2008). „Démocratie, éducation à la citoyenneté et in-
clusion : une approche multidimensionnelle”. Prospects: quarterly review of 
comparative education (versiunea franceză), vol. XXXVIII, 1/145, March 
2008. Disponibil la: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publi-
cations/Prospects/Prospects145_fre.pdf (accesat 6.12.2014). 

8. Hans, P. (2014). Studiu de fezabilitate a sistemului preşcolar şi preuniver-
sitar curent privind situaţia copiilor cu deficienţe de auz din Republica Moldova. 
Coord. „Parteneriate pentru Fiecare Copil”, finanţat de USAID. Chişinău.

9. Hayes J., Cara A. (2013). Evaluarea la mijloc de termen a rezultatelor 
proiectului „Dezvoltarea şi promovarea educaţiei incluzive”, implementat de 
Lumos Foundation Moldova. Chişinău.

10. Haeberlin, U., Moser, U., Bless, G. and Klaghofer, R. (1989). Integra-
tion in die Schulklasse: Fragebogen zur Erfassung von Dimensionen der In-
tegration von Schülern, FDI 4-6 (Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik). 
Bern: Paul Haupt.

11. Hobbs, T., Westling, D. L. (1998). „Promoting successful inclusion thro-
ugh collaborative problem solving”. Teaching Exceptional Children, 31(1).

12. Leary, M., Kelly, K. M., Cottrell, C. A. and Schreindorfer, L. S. (2005). 
Individual differences in the need to belong: mapping the nomological ne-
twork. Duke University.  

13. Malcoci, L., Chistruga-Sînchevici, I. (Keystone Human Services Inter-



74 75

national Moldova Association). (2013). Studiul privind impactul Programului 
„Comunitate incluzivă – Moldova” asupra beneficiarilor. Chişinău. Disponi-
bil la:  http://keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/BIA.pdf

14. Odena, O. (2007). Music as a way to address Social Inclusion and Res-
pect for Diversity in early childhood. Belfast: Queen's University. Disponibil 
la: http://www.schoolsworkingtogether.com/documents/music-addressing-so-
cial-inclusion.pdf.  

15. Rinta, T., Purves, R., Welch, G., Stadler, Elmer S., Bissig, R.(2011). 
„Connections between children’s feelings of social inclusion and their musical 
backgrounds”. Journal of Social Inclusion, 2 (2).

16. Solovei, R. (2013). Educaţie incluzivă. Ghid metodologic pentru insti-
tuţiile de învăţământ primar şi secundar general, coord. Keystone Moldova. 
Chişinău. Disponibil: http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/
publications/Guide%20inclusive%20education.pdf

17.Steinger E., Scherrer U., Müller E. (2014). Inclusive Education, Repu-
blic of Moldova. Mid Term Evaluation (CCF Moldova).

18. Vremiş, M., Craievschi-Toartă, V., Rojco, A., Cheianu-Andrei, D. 
(2010). Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte meto-
dologice şi analitice. Chişinău.

19. Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 523 din 
11.07.2011.

20. Evans, P. (2013). Raport de evaluare „Implementarea Strategiei naţio-
nale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire 
a copilului în Moldova pe anii 2007-2012”, coord. UNICEF Moldova şi Fun-
daţia „Terre des hommes” Moldova. Chişinău.

21. Making Schools Inclusive. How change can happen. Save the Children’s 
experience. (2008). Edited by Save the Children Fund UK, London. 

22. Velea, S. şi CReDO. (2012). Şcoala prietenoasă copilului. Raport de 
evaluare externă a Iniţiativei „Şcoala prietenoasă copilului” (2007-2011), Re-
publica Moldova. Chişinău. 



76 77

ANEXE

Anexa 1. Lista şcolilor-pilot aprobate de ME pentru pilotarea educaţiei incluzive 

Ordinul ME nr. 866 din 09 decembrie 2011 cu privire la pilotarea educaţiei incluzive 
în instituţiile de învăţământ (cu suportul ONG „Speranţa”)
Nr. Denumirea instituţiei Localitatea

1. Liceul Teoretic „Pro Succes” mun. Chişinău

2. Şcoala-grădiniţă nr. 120 mun. Chişinău

3. Şcoala primară „Alexandru Donici” or. Cahul

4. Liceul Teoretic „Ştefăneşti” raionul Floreşti, s. Ştefăneşti

Ordinul ME nr. 739 din 15 august 2011 cu privire la pilotarea educaţiei incluzive în 
instituţiile de învăţământ din raioanele Floreşti şi Ialoveni (cu suportul AO Lumos)

5. Liceul Teoretic „Miron Costin” raionul Floreşti
6. Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s. Sănătăuca, raionul Floreşti
7. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Ghindeşti, raionul Floreşti

8. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” s. Mărculeşti, raionul Floreşti

9. Liceul Teoretic Frumuşica or. Floreşti

10. Gimnaziul Ciutuleşti or. Floreşti
11. Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” or. Ialoveni
12. Liceul Teoretic „Ion Pelivan” s. Răzeni, raionul Ialoveni

13. Liceul Teoretic din s. Ţîpala s. Ţîpala, raionul Ialoveni
14. Liceul Teoretic din s. Costeşti s. Costeşti, raionul Ialoveni
15. Liceul Teoretic din s. Puhoi s. Puhoi, raionul Ialoveni

16. Gimnaziul din s. Malcoci s. Malcoci, raionul Ialoveni
Ordinul ME nr. 737 din 15 august 2011 cu privire la pilotarea educaţiei incluzive în 
raioanele Criuleni, Dubăsari şi Orhei (cu suportul ONG „Femeia şi Copilul – Protec-
ţie şi Sprijin”)
17. Gimnaziul din s. Maşcăuţi Gimnaziul s. Maşcăuţi, raionul Criuleni

18. Şcoala primară „H. Corbu” s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
19. Gimnaziul  din s. Oxentea s. Oxentea, raionul Dubăsari

20. Liceul Teoretic din s. Doroţcaia s. Doroţcaia, raionul Dubăsari
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Ordinul ME nr. 738 din 15 august 2011 (12 raioane şi 15 instituţii) „Cu privire la pilo-
tarea educaţiei incluzive în instituţiile de învăţământ” (cu suportul Keystone Human 
Services International Moldova Association)
21. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Anenii Noi
21. Liceul Teoretic „Vasile Lupu” s. Susleni, raionul Orhei
23. Gimnaziul Nicolaevca s. Nicolaevca, raionul Orhei
24. Liceul Teoretic Măgdăceşti s. Măgdăceşti, raionul Criuleni
25. Gimnaziul Hlinaia s. Hlinaia, raionul Edineţ
26. Liceul Teoretic „V. Stroescu” s. Brînzeni, raionul Edineţ
27. Gimnaziul Opaci s. Opaci, raionul Căuşeni
28. Gimnaziul Talmaza s. Talmaza, raionul Ştefan Vodă
29. Gimnaziul Tudora s. Tudora, raionul Ştefan Vodă
30. Liceul Teoretic „Cezar Radu” s. Leuşeni, raionul Hînceşti
31. Gimnaziul „Mihai Viteazul” or. Străşeni
32. Liceul Teoretic „Corolenco” s. Moscovei, raionul Cahul
33. Gimnaziul Verejeni s. Verejeni, raionul Teleneşti
34. Liceul Cioc-Maidan s. Cioc-Maidan, rnul Comrat
35. Gimnaziul Coştangalia s. Coştangalia, raionul Cantemir
Ordinul ME nr. 865 din 09 decembrie 2011 cu privire la pilotarea educaţiei incluzive 
în instituţiile de învăţământ (cu suportul CCF Moldova)
36. Gimnaziul din s. Boghiceni s. Boghiceni, raionul Hânceşti
37. Liceul nr. 1 or. Hânceşti
38. Gimnaziul din s. Iordanovca s. Iordanovca, raionul Basarabeasca
39. Şcoala s. Sadâc s. Sadâc, raionul Cantemir
40. Şcoala s. Romanovca s. Romanovca, raionul Leova
41. Şcoala s. Victoria s. Victoria, raionul Leova
42. Şcoala s. Tigheci s. Tigheci, raionul Leova
43. Şcoala s. Cupcui s. Cupcui, raionul Leova
44. Şcoala s. Borogani s. Borogani, raionul Leova
45. Liceul „Ion Creangă” or. Cimişlia
46. Gimnaziul s. Batîr s. Batîr, raionul Cimişlia
47. Şcoala primară s. Ruseştii Noi, raionul Ialoveni
48. Liceul „Lucian Blaga” or. Chişinău
49. Gimnaziul s. Chetrosu s. Chetrosu, raionul Drochia
50. Gimnaziul s. Sărata Nouă s. Sărata Nouă, raionul Leova
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Anexa 2. Chestionar pentru elevi

CHESTIONAR PENTRU ELEVI
 
Clasa
Şcoala
Localitatea
Te rugăm să răspunzi la câteva întrebări despre şcoala în care înveţi şi despre 

prietenii tăi. Ca să ştim dacă eşti sau nu de acord cu fiecare propoziţie de mai jos, 
încercuieşte în cerc mascota care crezi că se potriveşte propoziţiei date.

1. Copiii din clasa mea sunt foarte prietenoşi. 

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

2. Îmi place să merg la şcoală.

3. Este important pentru mine să am prieteni.
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Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

4. Sunt în relaţii bune cu copiii din curte/din mahala.

5. Eu nu sunt singur niciodată.

6. Este important pentru mine ca alţi copii să se simtă bine în compania mea.

7. Am mulţi prieteni la şcoală.

8. Am mulţi prieteni în afara şcolii.
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Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

9. Copiii mă primesc cu bucurie când vin în grupul lor.

10. Prefer să petrec timpul singur.

11.  Prefer să-mi revăd prietenii în afara şcolii.

12. Sunt invitat de alţi copii să ne jucăm împreună.

13. Mă simt în afara lucrurilor ce se petrec în şcoală.
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Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

14. Copiii mă apreciază aşa cum sunt eu.

15. Mă voi simţi teribil dacă va trebui să abandonez şcoala.

16. Prefer să fiu de unul singur şi nu cu alţii.

17.  Prefer să-mi fac temele pentru acasă singur, dar nu în cadrul grupului.

18. Îmi vine greu să spun la revedere prietenilor, ştiind că nu-i voi vedea un timp.
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Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

19. Prietenii mei îmi vor acorda ajutor tot timpul când voi avea nevoie.

20. Este mai important pentru mine să am câţiva prieteni apropiaţi decât să 
mă strădui să fiu prieten cu toţi.

21. Sunt sigur că prietenii mei vor fi de partea mea, dacă voi avea dreptate.

22. Mă simt membru al clasei.

23. Este important pentru mine să am prieteni pe care mă pot bizui oricând.
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Sunt de acord

Sunt de acord

Sunt de acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

Nu sunt de 
acord

24. Prefer să iau parte la activităţi la care participă mai mulţi copii.

25. Mă înţeleg bine cu copiii din clasa mea.

26. Sunt invitat să iau parte la acivităţi din afara şcolii.
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„Cea mai mare distanţă pe Pământ este distanţa de 30 cm 
dintre cap şi inimă.”

Consiliul celor 13 Bunicuţe / The 13 Grandmothers Council
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