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Argument 

În raportul UNESCO privind 

educaţia secolului al XXI-lea, învăţă-

mîntul este reprezentat ca sprijinindu-

se pe patru piloni, ca patru componen-

te de bază ale educaţiei: deprinderea 

de a şti, de a face, de a trăi împreună 

cu ceilalţi şi deprinderea de a fi. 

Aceste patru roluri complementare ale 

educaţiei nu pot fi disociate unele de 

altele, iar direcţia către care converg 

este însăşi emanciparea individului, 

privită drept capacitate de a participa 

la o cetăţenie deplină într-o societate 

deschisă şi democratică.  

Cetăţenia într-o societate demo-

cratică implică autonomia individului, 

moderată de responsabilităţi şi de cu-

noaşterea obligaţiilor juridice şi mora-

le, pe care le presupune viaţa împreu-

nă şi respectarea celuilalt. Cooperare, 

participare, dialog şi respect – toate 
sînt cuvinte care desemnează atitudini 

pe care trebuie să le aibă toţi oamenii 

dintr-o şcoală, în special adulţii, atitu-

dini care trebuie să inspire activităţile 

în şcoli şi atmosfera generală a vieţii 

într-o şcoală.  

Din perspectiva educaţiei, în cazul 

cînd învăţămîntul este tratat ca un bun 

public, problema echităţii sociale se tra-

tează în termenii accesului la educaţie 

şi la serviciile educaţionale care creea-

ză posibilităţi de asigurare a accesului 

şi de beneficiere de acelaşi curriculum, 

de aceleaşi oportunităţi extracurricu-

lare de către contingentul de elevi.  

În acest sens, reconceptualizarea 

conceptului de educaţie este determi-

nată de complementaritatea valorilor, 

în sensul asigurării tuturor elevilor a 

dreptului la o paletă întreagă de opor-

tunităţi educaţionale şi sociale, care 

promovează independenţa, alegerea, 

oportunitatea şi promovarea sinelui. 

Principalele valori la care se face refe-

rire din acest punct de vedere sînt: to-

leranţa, valorificarea cadrului educa-

ţional în spiritul diversităţii, al drep-

turilor omului, al egalităţii de şanse, 

al promovării identităţii şi cetăţeniei. 

Republica Moldova s-a angajat să 

asigure accesul universal la învăţămîn-

tul secundar (gimnazial), prin creşterea 

cotei de înmatriculare în învăţămîntul 

gimnazial de la 88%, în 2002, pînă la 
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88,9% în 2006, pînă la 93,8% în 2010 

şi pînă la 100% în 2015. (Obiectivul 2 

al Dezvoltării Mileniului). 

Programul de dezvoltare a educa-

ţiei incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020 plasează edu-

caţia incluzivă la rangul priorităţilor 

educaţionale. Datorită parteneriatelor 

stabilite între organele centrale, admi-

nistraţiile publice locale, organismele 

internaţionale şi ONG-urile active în 

domeniu, actualmente serviciile de 

educaţie incluzivă sînt implementate 

în 158 de instituţii preuniversitare de 

învăţămînt (grădiniţe, şcoli), antre-

nînd circa 990 de copii. 

Căutînd răspuns la întrebările cît 

de adaptat este sistemul educaţional 

din Republica Moldova în vederea 

asigurării echităţii sociale şi accesului 

la studii de calitate a tuturor copiilor 

şi tinerilor; cît de pregătiţi sîntem 

astăzi să trăim împreună în societatea 

bazată pe cunoaştere, ne-am propus să 

realizăm următoarea cercetare. 

Opinii vizînd implementarea com-

petenţei „A trăi împreună cu alţii” 

Cercetarea realizată s-a bazat pe 

analiza cantitativă, întreprinsă în baza 

unui chestionar adresat cadrelor di-

dactice din instituţiile de învăţămînt 

preuniversitar.  

Rezultatele ne oferă o imagine de 

ansamblu a modului în care este per-

cepută implementarea educaţiei inclu-

zive, cît şi climatul din sălile de clasă 

în care se implementează principiile 

educaţiei incluzive. 

Prima întrebare din chestionar a 

vizat percepţia de către respondenţi a 

gradului în care sistemul de învăţă-

mînt din Moldova permite incluziunea 

copiilor cu CES în învăţămîntul gene-

ral. Rezultatele indică o stare de în-

credere în capacitatea sistemului edu-

caţional din Republica Moldova de a 

face această tranziţie către educaţia 

incluzivă: (acord total şi parţial 64 din 

respondenţi). 
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1. Organizarea actuală  a sistemului de învăţămînt din R. Moldova permite incluziunea 

copiilor cu CES în învăţămîntul general

 
Semnificativ este faptul că părin-

ţii elevilor din cadrul clasei / institu-

ţiei de învăţămînt sînt de acord cu 

prezenţa copiilor cu CES (66 de res-

pondenţi au exprimat acord total şi 

parţial). Astfel, se constată îmbunătă-

ţirea atitudinii membrilor societăţii 

faţă de copiii cu CES. Or, atitudinea 

membrilor societății faţă de copiii cu 

CES este una definitorie. 

Referitor la numărul elevilor cu 

CES, integraţi în şcolile generale 
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unde activează respondenţii, analiza 

datelor ne permite să constatăm că 24 

din cadrele intervievate au relatat că 

în şcoala în care activează îşi fac stu-

diile un copil cu CES, 20 de cadre di-

dactice au remarcat că în şcoala care 

activează îşi fac studiile doi copiii cu 

CES; doar 11 cadre didactice au 

declarat că nu interacţionează cu co-

piii cu CES. 

În marea majoritate, numărul co-

piilor cu CES, integraţi într-o unitate 

de învăţămînt, variază de la 1-4 elevi; 

numărul maxim de copii cu CES, in-

tegraţi în cadrul unei şcoli, constituie 

circa 23 de elevi. 
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Referindu-se la tipul de dezabili-

tate a copiilor cu care au lucrat, res-

pondenţii indică: 

a. dificultăţi de învăţare (49) 

b. dificultăţi mentale (46) 

c. deficienţe fizice (39) 

d. tulburări de limbaj (22) 

e. deficiențe vizuale (19) 

f. tulburări de comportament (18) 

g. deficienţe auditive (11). 
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Marea majoritate a respondenţi-

lor consideră că copiii cu CES s-au 

integrat bine în colectivul şcolar (89 

de respondenţi: acord total şi parţial), 

un număr mic de cadre didactice ma-

nifestă dezacord parţial (3), nu ştiu 

(1), nu răspund (1). 
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3. Copiii cu CES din clasa/ şcoala mea s-au integrat bine în colectivul şcolar
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Semnificativ este faptul că mai 

mult de jumătate din respondenţi au 

menţionat că incluziunea copiilor cu 

CES este benefică pentru ceilalţi copii 

din clasă (63 de respondenţi: acord to-

tal şi parţial); 21 de respondenţii indi-

că dezacord parţial şi deloc acord. 
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2. Incluziunea copiilor cu CES este benefică pentru ceilalţi copii din clasa

 

 

Majoritatea covîrşitoare a res-

pondenţilor indică că incluziunea co-

piilor cu CES în învăţămîntul general 

contribuie la promovarea principiilor 

toleranţei, înţelegerii, prieteniei, răb-

dare, ajutor – acord total şi parţial 

peste 84 din respondenţi. 
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5. Incluziunea copiilor cu CES în învăţămîntul general contribuie la promovarea 

principiilor toleranţei: înţelegere, prietenie, răbdare, ajutor

 

 
În acelaşi timp, mai mult de ju-

mătate din respondenţi (68) au men-

ţionat acord total şi parţial referitor la 

faptul că există situaţii în care inclu-

ziunea copiilor cu CES creează pro-

bleme pentru ceilalţi copii din clasă, 

doar 9 respondenţi nu sînt deloc de 

acord, 9 manifestă dezacord parţial, 9 

nici, nici, 4 nu ştiu nu răspund. 

 

7. Există situaţii în care incluziunea copiilor cu CES crează probleme pentru ceilalţi 

copii din clasă
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Una din problemele invocate în 

acest sens de către respondenţi este 

atenţia deosebită acordată copiilor cu 

CES în detrimentul celorlalţi copii (62 

de copii manifestă acord total şi par-

ţial), (12 dezacord parţial), 9 (nici, 

nici), (6 deloc de acord). 
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8. Atenţia deosebită acordată copiilor cu CES este în detrimentul celorlalţi copii

 
 

Problemele cu care se confruntă 

cadrele didactice, în acest sens, sînt 

legate de diferite cauze: starea emo-

ţională a elevilor cu CES, lipsa aten-

ţiei concentrate din partea elevilor, 

hiperactivitatea elevilor, comporta-

ment neadecvat în timpul orelor. 

De asemenea, sînt invocate pro-

bleme legate de necesitatea timpului 

suplimentar pentru evaluarea răspun-

surilor elevilor, abordarea diferenţiată 

a elevilor, lipsa cadrelor didactice de 

sprijin. 

 

Cele mai importante probleme cu care se confruntă la ore copiii cu CES
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O altă problemă este legată de 

menţinerea ordinii în sălile de clasă. 

Astfel, mai mult de jumătate (60 de 

respondenţi) au menţionat că este di-

ficil de a menţine ordinea într-o clasă 

cu copii cu CES. 
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9. Este dificil de a menţine ordinea într-o clasă cu copii cu CES

 
La întrebarea dacă cadrele didac-

tice, managerii şcolari şi alţi factori 

educaţionali sînt supuşi stresului pro-

fesional, majoritatea respondenţilor 

(60) manifestă acord total şi parţial 

privind faptul că cadrele didactice, 

managerii şcolari şi alţi factori educa-

ționali, implicaţi în procesul educaţio-

nal al elevilor cu CES sînt supuşi unui 

stres suplimentar, nu sînt de acord 

(13), nu ştiu (10), nici, nici (8), dez-

acord parţial (7). 
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6. Cadrele didactice, managerii şcolari şi alţi factori educaţionali implicaţi în procesul 

educaţional al elevilor cu CES sunt supuşi unui stres suplimentar

 
 

Totodată, menţionăm că cadrele 

didactice manifestă interes faţă de 

problema incluziunii, participînd la 

cursurile de formare continuă. În 

acest context, respondenţii relevă cur-

surile de formare continuă în dome-

niul educaţiei incluzive, organizate de 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

ONG-uri în domeniu, cursuri organi-

zate la nivel de APL. 
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Pentru a-şi îmbunătăţi activitatea 

la clasă cu copii cu CES, respondenţii 

consideră că trebuie să aprofundeze 

următoarele subiecte: 

 strategii didactice incluzive (48 de 

respondenţi); 

 forme de organizare şi desfăşurare 

a procesului didactic la clasă în 

contextul educației incluzive (32 

de respondenți); 

 metode de evaluare la clasă, elabo-

rarea şi aplicarea Planurilor Edu-

caţionale Individualizate (20 de 

respodenţi). 

Alte dimensiuni de descriere a 

eşantionului sînt: 

 din punct de vedere al sexului res-

pondenţilor, 92% din respondenţi 

au fost femei; 

 din punct de vedere al vîrstei, 51% 

din respondenţi au vîrsta cuprinsă 

între 41-50 ani; 

 

Concluzii: 

1. S-a remarcat o stare de încredere 

în capacitatea sistemului educa-

ţional din Republica Moldova de 

a face tranziţia către educaţia 

incluzivă; majoritatea covîrşitoa-

re a respondenţilor indică că in-

cluziunea copiilor cu CES în 

învăţămîntul general contribuie 

la promovarea principiilor tole-

ranţei, înţelegerii, prieteniei, 

ajutorului reciproc. 

2. Marea majoritate a responden-

ţilor consideră că copiii cu CES 

s-a integrat bine în colectivul 

şcolar; 

3. În acelaşi timp, din răspunsurile 

sistematizate rezultă că pe lîngă 

efectul pozitiv pe care incluziu-

nea îl are asupra copiilor cu CES, 

aceasta implică şi o serie de 

efecte negative asupra copiilor 

fără deficienţe din şcoală, majo-

ritatea covîrşitoare a cadrele di-

dactice consideră că integrarea 

copiilor cu CES creează situaţii 

problematice pentru ceilalţi 

elevi.  

4. Printre problemele invocate, în 

acest sens, de cadrele didactice 

sînt: atenţia deosebită acordată 

copiilor cu CES este în detri-

mentul celorlalţi copii; probleme 

legate de starea emoţională a ele-

vilor cu CES, lipsa atenţiei con-

centrate din partea elevilor, com-

portamentul neadecvat în timpul 
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orelor, probleme legate de menţi-

nerea ordinii în sălile de clasă; 

probleme legate de necesitatea 

timpului suplimentar pentru eva-

luarea răspunsurilor elevilor, abor-

darea diferenţiată a elevilor, lipsa 

cadrelor didactice de sprijin. 

5. Respondenţii sînt conştienţi de 

necesitatea îmbunătăţirii activită-

ţii la clasă cu copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale, invocînd 

aprofundarea următoarelor su-

biecte: strategii didactice incluzi-

ve; forme de organizare şi desfă-

şurare a procesului didactic la 

clasă în contextul educației in-

cluzive; metode de evaluare la 

clasă, elaborarea şi aplicarea 

Planurilor Educaţionale Indivi-

dualizate. 

 

Recomandări: 

1. Trecerea de la nivelul declarativ la 

cel operaţional a implementării edu-

caţiei incluzive prin promovarea la ni-

velul instituţiei şcolare a unui mana-

gement participativ, ajustarea şcolii la 

nevoile copilului, şi nu viceversa. 

Este foarte important, pentru factorii 

de decizie din şcoală, să realizeze paşi 

concreţi în așa fel încît cadrele di-

dactice din şcoli să aibă atitudine po-

zitivă faţă de copiii cu CES şi edu-

caţia incluzivă. 

2. Un factor important este promova-

rea unor atitudini responsabile, favo-

rabile parteneriatului la nivelul cadre-

lor didactice, al cadrelor didactice de 

sprijin; promovarea interdisciplinari-

tăţii ca principiu fundamental de orga-

nizare a activităţii didactice; conţinu-

turi curriculare care să răspundă ne-

voilor de învăţare, în raport cu nevoile 

sociale şi individuale ale celor care 

învaţă. 

3. Promovarea principiilor școlii prie-

tenoase elevului: realizarea drepturi-

lor copilului, participarea democrati-

că, securitatea personală, suportul di-

versităţii prin crearea cooperării şi 

acceptării, incluziunea activă a fiecă-

rui copil, îmbunătăţirea climatului de 

învăţare, lichidînd obstacolele în învă-

ţare pentru fiecare copil. 

4. Dezvoltarea unei dimensiuni inclu-

zive direcţionate spre promovarea ce-

tăţeniei active, consolidarea şi încura-

jarea diferitelor căi de participare a 

elevilor, a cadrelor didactice, a părin-

ţilor şi a membrilor comunităţii locale 

în viaţa şcolară; asigurarea unei coo-

perării între toţi factorii care au im-

pact asupra mediului educaţional al 

copilului.
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