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Scop 

Analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica 
Moldova de la excluziune la incluziune prin prisma elementelor 
cheie care asigură succesul unei incluziuni educaţionale: cadrul 
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 şi elaborarea de concluzii generale privind consolidarea 
politicilor educaţionale, a serviciilor de suport, precum şi de 
creştere a gradului de implicare a părinţilor şi comunităţii în 
educaţie 



Metodologie 

 
• Studiul calitativ (realizate 3 focus grupuri) cu cadrele  

didactice din şcolile pilot  

• Studiul cantitativ (chestionarul) cu copiii 

• Studiu de birou 

• Analiza modelelor de educaţie incluzivă implementate în 
sistemul educaţional din Republica Moldova 

• Studiul de caz: Reorganizarea sistemului de îngrijire a copiilor: 
Incluziunea educaţională, realizat de Parteneriate pentru 
fiecare copil cu susţinerea USAID 

• Analiza modelelor de educaţie incluzivă implementate în 
sistemul educaţional din Republica Moldova de către ONG-uri 



Schimbare de 
paradigmă de la 
un sistem 
segregaţionist de 
educaţie, la un 
model 
interpretativ, 
bazat pe 
respectarea 
dreptului tuturor 
persoanelor la 
educaţie 

Excluziune 



Modele de educaţie 
incluzivă: 

50 şcoli pilot, din 20 
UTA 

Chişinău, Ialoveni, 
Cahul, Floreşti, 
Criuleni, Dubăsari, 
Anenii Noi, Orhei, 
Străşeni, Teleneşti, 
Comrat, Cantemir, 
Hânceşti, 
Basarabeasca, 
Leova, Cimişlia, 
Drochia, Edineţi, 
Căuşeni, Ştefan-
Vodă 

Incluziune 



МОДЕЛИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Разные отправные точки… 
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                   Educaţie                    
pentru toţi 

 

Voinţă 
politică 

Cadrul 
legal 

Cadrul 
metodologic 

Conlucrarea  
intersectorială 

Asigurarea tehnico- 
materială 



Cadrul legal incluziv 

• Republica Moldova este semnatară a Convenţiei cu privire la 
Drepturile Copilului (1993), Convenţiei cu privire la Drepturile 
persoanelor cu Dizabilităţi (2010)  

• Concepţia educaţiei incluzive, ca parte integrantă a 
paradigmei „Educaţie pentru Toţi” 

• Angajamentul activ al reprezentanţilor diferitor agenţii 
internaţionale şi a donatorilor la diferite nivele ale sistemului, 
furnizând fonduri, asistenţă tehnică şi suport în consolidarea 
capacităţilor atât de necesare pentru agenţiile 

guvernamentale şi non-guvernamentale  



Diferenţe în atitudini faţă de educaţia 
incluzivă 

• Diferenţe semnificative între cadrele didactice care 
au beneficiat de instruire în domeniul educaţiei 
incluzive şi a celor care nu au beneficiat de instruire  

• Cu cât perioada de instruire a fost mai mare, cu atât 
atitudinea faţă de incluziune a fost mai pozitivă  



Atitudini faţă de educaţia incluzivă 

Atitudinea colegilor faţă de copiii cu CES depinde de 
tipul de dizabilitate al acestora: 

• 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 probleme faţă de incluziunea 
copiilor cu deficienţe de văz şi auz 



Atitudini faţă de educaţia incluzivă 

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 clasă 



Atitudini faţă de educaţia incluzivă 

În acelaşi timp, rezultatele studiului arată că, deşi au o 
atitudine pozitivă faţă de incluziune în ceea ce priveşte 
efectul pozitiv asupra copilului inclus şi conceptului de 
incluziune, сadrele didactice din şcolile pilot au încă 
îndoieli privind efectul asupra elevilor tipici 



Rezultate 

Rapoartele demonstrează că în rezultatul 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/ îngrijitorilor copiilor care cred că 
copiii cu deficienţe în dezvoltare trebuie să se educe 
împreună cu ceilalţi copii 



Opinii privind serviciilor de suport pentru 
implementarea educaţiei inclusive 

• Rapoartele de evaluare la mijloc de termen evidenţiază 
utilitatea, atitudinea pozitivă a respondenţilor faţă de serviciile 
de suport pentru implementarea educaţiei incluzive create 

• Centrul de resurse pentru educaţia inclusivă se bucură de o 
mare popularitate în rândul copiilor, iar frecventarea Centrelor 
de resursă contribuie la multiple schimbări pozitive la copiii lor 



Opinii privind implementarea PEI 

Potrivit opiniei părinţilor, implementarea PEI este benefică 
pentru copiii cu CES întrucât copilul însuşeşte materialul în 
funcţie de nivelul său intelectual, manifestă interes faţă de 
materia de studiu 



Resurse umane 

• În acelaşi timp, studiile evidenţiază că, deşi cadrele didactice 
deţin atitudini pozitive faţă de incluziunea copiilor cu CES, ele 
nu întotdeauna 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  

 



Recomandări (1) 

• Abordarea intersectorială de către specialiştii ministerelor de 
resort: ME, MMPSF şi MS a conceptului incluziunii şcolare, 
astfel încât specialiştii subordonaţi să conlucreze la nivel local 
şi să transmită aceleaşi mesaje 

• Elaborarea Programului naţional de investiţii capitale în 
dezvoltarea/consolidarea infrastructurii instituţionale (în 
scopul asigurării educaţiei incluzive) 

• Stabilirea unui consens, a unui acord privind Limbajul 
Semnelor din Republica Moldova 



Recomandări (2) 

• Continuarea angajamentului privind consolidarea capacităţilor 
şi sensibilizarea 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) 

• Elaborarea unui mecanism de colectare a datelor cu privire la 
copiii cu CES între toate aceste sectoare  

 



Recomandări (3) 
• Valorificarea experienţei occidentale privind transformarea 

şcolilor speciale în Centre de Resurse, care urmăresc atingerea 
următoarelor obiective: oferirea de cursuri de formare 
continuă a cadrelor didactice şi altor profesionişti; elaborarea 
şi diseminarea de suporturi metodice; sprijinirea accesului 
tinerilor în dificultate pe piaţa muncii 

• Dotarea instituţiilor generale cu materiale şi echipamente 
necesare pentru instruirea şi asistenţa copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, incluşi în instituţiile generale de 
învăţământ 

• Elaborarea şi aplicarea tehnologiilor educaţionale, 
informaţionale, de comunicare şi a echipamentelor adecvate 
domeniului educaţiei incluzive 

 

 



Recomandări (4) 

• Asigurarea instituţiilor generale cu transport specializat pentru 
transportarea copiilor cu dizabilităţi 

• Promovarea unei noi mentalităţi privind evaluarea şcolară. 
Educaţia bazată pe performanţă, trebuie înlocuită cu educaţia 
bazată de competenţe, iar fiecare copil trebuie să concureze 
cu propriile rezultate, şi nu cu cele ale colegilor 

• Formarea continuă a personalului didactic pentru satisfacerea 
cerinţelor învăţământului incluziv 

• Formarea iniţială şi continuă a cadrelor specializate în sprijinul 
educaţiei incluzive (psihologi, psihopedagogi, logopezi, 
kinetoterapeuţi) 

 



Recomandări (5) 

• Formarea profesioniştilor în domenii de strictă specializare 
pentru lucrul cu persoanele cu dizabilităţi: autism, maladia 
Down, logopedie, scriere Braille, limbajul semnelor etc. 

• Informarea părinţilor despre drepturile copiilor lor 

• Consolidarea parteneriatului dintre cadrul didactic, cadrul 
didactic de sprijin şi asistentul social comunitar la nivel de 
unitate şcolară 

• Atragerea părinţilor copiilor cu dizabilităţi în comitetele de 
părinţi la nivel de şcoală 



Beneficii 
sociale 

Beneficii 
personale 

Cadrul legal 

  Atitudini pozitive  

Voinţă politică  

Cadrul  
metodologic 

Consolidarea 
capacităţilor 

 Structuri/ 
Servicii  

de suport  

Adaptări 
instituţionale 

Mecanisme 
financiare 

Educaţie 
Pentru Toţi 

2013-2014 
3 500 elevi cu CES: 

400 instituţii  
generale de învăţământ 

 
77 elevi cu CES din 14 UTA au 

absolvit instituţii generale  
de învăţământ  

 

 

  Modele de 
dezvoltare a 

educaţiei incluzive 



 

Vă mulţumim pentru atenţie! 


