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Teza, „Integrarea educațională și incluziunea socială a copiilor cu cerințe
educaționale speciale”, a urmărit explorarea percepțiilor educatorilor față de educația
incluzivă, identificarea atitudinilor cadrelor didactive față de fenomenul incluziunii și modul
în care o pregătire în domeniul incluziunii a cadrelor didactice va facilita învățarea la elevii
cu cerințe educaționale speciale. În ultimele decenii, datorită alinierii și armonizării legislației
românești la spațiul european, precum și ratificării Convenţia privind Drepturile Persoanelor
cu Dizabilităţi, România și-a asumat asigurarea incluziunii socio-educaționale a persoanelor
cu dizabilități. Întreg acest demers s-a soldat cu declanșarea unui val de acțiuni, mai ales din
partea sectorului organizațiilor non-guvernamentale, de a promova drepturile persoanelor cu
dizabilități. Aceste acțiuni au dus la o schimbare a conștiinței publice în raport cu persoanele
cu dizabilități. Acestea au devenit persoane care pot avea o contribuție semnificativă la
construirea societății, această transformate s-a produs datorită înțelegerii rolului principal al
resurselor umane în viața societății, acceptarea necondiționată a valorii fiecărei persoane,
indiferent de dizabilitate, de credințele religioase, rasă, starea de sănătate.
Prin urmare, această nouă tendință societală își propune să recunoască dreptului
fiecărei persoane umane la autodeterminare, unicitate și variabilitate. Recunoașterea de către
stat a valorii integrării sociale și educaționale vine și cu o serie de provocării: necesitatea
creării unor tehnologii speciale pentru educație, creștere și socializare a copiilor cu
dizabilități. În conformitate cu aceste necesități – explorarea procesului de integrare și
incluziune socio-educațională a elevilor - structura tezei a fost construită. Am studiat
fenomenul de integrare și incluziune socio-educațională din școală, demers pe care l-am
inițiat cu studierea literaturii de specialitate, a experienței altor state cu tradiție în incluziunea
socio-educațioanlă, dar și a rezultatelor principalelor cercetări din acest domeniu. Am
identificat resursele și dificultățile acestui proces complex de incluziune, consecințele
acestuia asupra elevilor, profesorilor, părinților, comunității, dar și la nivelul funcționării
societății. Atitudinile tuturor celor implicați în proces sunt cele care determină reușita sau nu
a procesului de intergare și incluziune socio-educațională. Atitudinile negative, de respingere,
izolare, neacceptare sunt cele care duc la o scădere a capacității de integrare a elevului în
școală, iar ulterior în societe, destabilizând emoțional întregul context și ineficientizând o
serie de mecanisme și procese.
În ultimele decenii, în țară în ansamblu, din o serie de motive socio-economice,
demografice și de mediu, a apărut o tendință constantă de creștere a numărului copiilor cu
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dizabilități. Elevii cu dizabilități la toate nivelurile de educație (preșcolar, primar, gimnazial,
liceal, chiar și educația adulților) sunt extrem de vulnerabili de a fi excluși și de a avea
multiple bariere în accesarea oportunități educaționale. Prin urmare, aceștia nu beneficiază de
oportunități educațioanele, nu au acces la acestea, iar cauza principală fiind dificultățile
acestora de învățare sau al factorilor de excludere care decurg din dezavantajul social. Se
observă dinamica transferului de elevi cu cerinţe educaţionale speciale spre instituţiile de
învăţământ general. Sistemul educațional românesc oferă servicii de instruire a acestor copii
atât în sistemul de masă, cât și în sistemul de învățământ special. Copiii care sunt membri ai
diferitelor grupuri nosologice (cu deficiențe severe de vorbire, deficiențe senzoriale și
motorii, dizabilități intelectuale) pot fi școlarizați alături de copii care nu au astfel de
dificultăți. Problemele care se ridică la transferul acestor copii din sistemul special în cel de
masă este cel al pregătirii profesorilor pentru a oferi o educație de calitate și adaptată nevoilor
acestora și oferirea unor servicii de sprijin care să faciliteze tranziția sprea acest model. Un
indicator de calitate pentru reușita procesului de incluziune ar fi dezvoltarea competenţelor
relevante pentru incluziunea socială, pentru că finalitatea educației este cea de formare a
individului pentru integrarea în viața socială. Pentru realizarea efectivă a acestui obiectiv este
necesară implicarea tuturor actorilor implicaţi în acest demers, mai ales această implicare
trebuie să fie solidă și realizată pe parcursul întregului proces la copii cu cerinţe educaţionale
speciale.
Problematica privind educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să fie
pe agenda factorilor de decizie care se ocupă de persoanele cu dizabilități, specialişti,
cercetători şi actori educaționali, dar nu poate să nu fie discutată și în contextul politicilor
educaţionale şi sociale promovate în România. O integrare și incluziune eficientă trebuie
realizată pe toate palierele vieții sociale și comunitare. Activitatea recuperativ-corecțională,
ca sistem pedagogic și, în același timp, social, ar trebui să aibă o ieșire independentă în
mediul social. Mediul este cel care va verifica și confirma eficiența integrării și incluziunii
sociale ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, dacă obiectivele pe care societatea
românească s-a angajat să le asigure: dezvoltarea armonioasă a personalității, adaptarea
socială și ca finalitate cu puternic impact economic – integrarea profesională a elevilor.
Problema care urmează să fie pusă în discuție în studiul realziat prin prezenta cerecatere
doctorală urmărește explorarea triadei (instruire, creștere, dezvoltare), dar în contextul socioeducațional. Bazându-ne pe marile teorii de abordare a dizabilităților și dificultăților în
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adaptarea socio-educațională, am presupus și verificat faptul că intervenția socio-educațională
nu poate fi implementată izolat, ci ținând cont de cerințele mediului socio-economic.
Relevanța subiectului de cercetare ales se datorează schimbărilor care au avut loc și au loc în
prezent în sistemele socio-educaționale din România. Integrarea instituțiilor de învățământ
este unul dintre domeniile cerute la nivel internațional care, eventual, va contribui la o
transformare radicală la diverse nivele ale societății. Educația incluzivă reprezintă o cale de
dezvoltare și umanizarea societății. Diseminarea incluziunii copiilor cu cerințe educaționale
speciale în instituțiile de învățământ se realizează de câțiva ani în România, mai ales prin
efortul organizațiilor internaționale (UNICEF, ONU, UNESCO) sau al organizațiilor nonguvernamentale (RENINCO). Totuși, există nevoie de o serie de acțiuni, proiecte pentru a
asigura realizarea deplină a drepturilor copiilor de a primi o educație de calitate, indiferent de
dificultățile sociale, cognitive, emoționale etc. Practica incluzivă se orientează către
realizarea și asigurarea unui acces egal de a primi un anumit tip de educație, prin crearea
condițiilor necesare pentru realizarea educației.
Realizarea studiului se justifică prin faptul că: populația școlară este în continuă
schimbare, astfel încât numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale incluși în sistemul de
învățămnânt de masă este în continuă creștere, iar profesorii trebuie să se adapteze într-un
timp extrem de scurt pentru a răspunde provocărilor venite odată cu noua situație; formarea
adecvată a cadrelor didactice, pregătirea acestora cu strategii și tehnici care să îi echipeze cât
mai solid pentru o incluziune socio-educațională eficientă, este pârghia esenţială care poate
avea un impact semnificativ; elevii cu cerințe educaționale speciale sunt cei mai expuși
discriminării și excluziunii sociale, și au nevoie de sprijin și suport pentru depășirea
dificultăților.
Teza se înscrie în tendinţa de schimbare socio-educațională a climatului școlar, de
îmbunătăţire a practicii educaţionale, tendinţă generală ce caracterizează întreg sistemul
nostru de învăţământ, iar implicarea în pregătirea cadrelor didactice în această direcție de a
putea fi pregătiți pentru a primi copiii cu cerințe educaționale speciale este extrem de
importantă. Susținem cu convingere că o pregătire a profesioniștilor care lucrează cu copiii cu
cerințe educaționale speciale (profesori, consilieri educaționali, educatori), cunoașterea
strategiilor de reducere a barierelor care împiedică incluziunea socio-educațională și crearea
unui mediu pozitiv și benefic pentru învățare pentru toți copii.
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Cercetarea realizată a plecat de la studierea literaturii de specialitate. Fenomenul
incluziunii sociale este înțeles dacă este studiat în contrast cu fenomenul excluziunii sociale,
apărut mai ales ca o încercare de a explica problemele sărăciei și marginalizării. Cele mai
multe dintre lucrările de specialitate militează și promovează educația incluzivă. Pentru
înțelegerea în profunzime a fenomenului de incluziune socio-educațională a fost desfasurata
o

investigare a principalelor surse bibliografice care tratează acest fenomen pentru

înțelegerea conceptelor și a direcțiilor de dezvoltare a acestuia. Astfel au fost studiați: Weber,
Wittgenstein, Heidegger, Lenoir, Durkheim, Abrahamson, Wolf, Shtompka, Otovescu, Gorun
etc. De asemenea, au fost consultate o serie de rapoarte și studii care au cercetat impactul
educației incluzive asupra incluziunii socio-educaționale (Subban & Sharma, Avramidis,
Bayliss, & Burden, Van Reusen, Shoho, & Barker, Menlove, Hudson & Suter, Mullen,
Agran, Alper & Wehmeyer, Sharma & Desai, Ka Lam Sam Sam, Fuk-chuen Ho & Cici Sze
Ching Lam, Kim, King & Jennings etc. În literatura de specialitate românească au fost
consultate numeroase rapoarte și studii.
Contextul disciplinar abordat de către tema cercetării, așa cum poate fi vizualizat și
după literatura de specialitate consultată, cea care abordează fenomenul excluziunii și
incluziunii sociale, demonstrează interesul pentru acest fenomen a mai multor domenii:
sociologie, drept, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială. Teza cuprinde două
componente distincte structurate pe cinci capitole: o parte teoretică formată din trei capitole
care urmează o aranjare logică și, o parte aplicativă, formată din două capitole, o cercetare
desfășurată pe mai multe paliere: la nivel internațional, național și regional. Teza realizează o
analiză a incluziunii socio-educaționale, atât ca fenomen, cât și ca un proces social, de
pregătire timpurie a factorilor care vor facilita incluziunea sociala.
Teza a fost construită pe explorarea procesului de integrare și incluziune socioeducațională a elevilor cu cerințe educaționale speciale, pe identificarea resurselor și
dificultăților acestui proces complex de incluziune, a consecințelor acestuia asupra elevilor,
profesorilor, părinților, comunității, dar și la nivelul funcționării societății. Atitudinile tuturor
celor implicați în proces sunt cele care determină reușita sau nu a procesului de integrare și
incluziune socio-educațională. Atitudinile negative, de respingere, izolare, neacceptare sunt
cele care duc la o scădere a capacității de integrare a elevului în școală, iar ulterior în societe,
destabilizând emoțional întregul context și ineficientizând o serie de mecanisme și
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procese.Elevii cu dizabilități la toate nivelurile de educație (preșcolar, primar, gimnazial,
liceal, chiar și educația adulților) sunt extrem de vulnerabili.
Structura tezei. Teza este structurată pe cinci capitole distribuită pe două parți, una
teoretică (care conține trei părți) și una practică care prezintă o cercetare complexă,
structurată pe cinci capitole. Capitolul I, Abordari teoretice ale fenomenului de incluziune a
copiilor cu cerințe speciale, care își propune să definească conceptele de „cerințe
educaționale speciale”, „dizabilitate”, „incluziune”, „integrare” și să analizeze perspectivele
de abordare ale literaturii de specialitate, internațională și națională, cu care se operează în
domeniul cerințelor educaționale speciale, a integrării și incluziunii. A fost necesară
precizarea acestor concepte, pentru a ne asigura ca vom studia și măsura fenomenul stabilit
inițial. Studierea definițiilor conceptuale a permis trasarea de indicații cu privire la indicatorii
de studiat. Orice copil poate întâmpină dificultăţi de învăţare sau de adaptare şcolară la un
moment dat și atunci este necesară delimitarea conceptuală și identificarea copiilor și
afecțiunilor care creează adevărate piedici și care prin urmare necesită o abordare specializată
pentru asigurarea incluziunii. O serie din aceste concepte vor fi studiate din 2 perspective:
socială și educațională, pentru că pentru a răspunde nevoilor societății copii sunt formați,
educați, iar pentru realizarea adecvată a integrării sociale ulterioare, educația are un rol
esențial, fiind o componentă fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret
imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de
probleme referitoare la nevoile de acceptare socială a fiinţei umane şi la capacitatea fiecărui
individ de a se adapta şi integra cât mai bine într-o societate aflată într-o continuă
transformare.
De asemenea, au fost trecute în reviste principalele clasificări ale cerințelor
educaționale speciale, studiul nostru adoptând clasificarea realizată de Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Un alt aspect tratat în primul capitol s-a referit
la explicarea principalelor teorii și modele de abordare a deficienței și incluziunii,
prezentându-se principalele modele de abordare a dizabilității (modelul medical/ individual,
modelul psiho-social, modelul pro-activ). În același timp, a fost analizat evoluția fenomenului
multidimensional al incluziunii, cu abordarea principalelor teorii sociologice, care explică
fenomenul incluziunii și excluziunii sociale, identificarea factorilor favorizanți și frenatori ai
incluziunii socio-educaționale și a modalităților de realizare a integrării și incluziunii socioeducaționale.
10

Capitolul II, Policitici socio-educaționale internaționale și naționale ale incluziunii
educaționale și sociale, trece în revistă principalele politici socio-educaționale care
promovează incluziunea educațională, principiile care au stat la baza dezvoltării paradigmei
incluziunii socio-educaționale, pașii realizați de guvernele naționale și internaționale,
organizațiile non-guvernamentale și cetățeni pentru a sprijini incluziunea socio-educațională
a copiilor cu cerințe educaționale speciale. A fost realizată o analiză și sinteză a documentelor
internaționale care militează pentru dezvoltarea școlilor incluzive. A mai fost realizată o
analiză a politicilor legislative și a instrumentelor excelente care au fost dezvoltate pentru
implementarea educației incluzive, pentru a oferi exemple de bune practici și a identifica
strategiile care râmân încă vulnerabile și care impun anumite precauții pentru ulterioarele
mecanisme care vor trebui să asigure funcționarea la toate nivelurile sistemului. Dezvoltarea
de politici naționale, pentru a fi eficiente, trebuie să să fie susținute de comunitățile locale și
de cetățeni.
Un alt capitol, Capitolul III, Cercetări ale fenomenului de incluziune socială și de
integrare educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, care realizează o trecere
în revistă a principalelor cercetări internaționale și naționale ale fenomenului de incluziune
socială și de integrare educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea,
au fost prezentate principalele acte normative ale legislației internaționale, europene și
naționale privind incluziunea socio-educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Pentru construirea unei școli incluzive este extrem de necesară direcționarea normativă a
sistemului, întrucât realizarea dreptului cetățenilor de a primi educație de calitate și integrare
socială este un factor important în dezvoltarea durabilă a societății. Experiența (documentată
într-o serie de rapoarte , care vor fi prezentate în subcapitolul care urmează) arată că unii
dintre copii abandonează orice sistem educațional rigid, deoarece sistemul nu este pregătit să
se adapteze nevoilor educaționale ale acestora, iar cei mai vulnerabili dintre aceștia sunt
copiii cu cerințe educaționale speciale. De cele mai multe ori, copiii care abandonează școala
devin izolați și excluși din sistemul social general, din societate ulterior. Prin urmare, aceștia
nu beneficiază de oportunități educaționale, nu au acces la acestea, iar cauza principală fiind
dificultății acestora de învățare sau al factorilor de excludere care decurg din dezavantajul
social. Din acest motiv, cercetarea pe care o realizăm se va focusa pe analiza domeniului
educațional, pentru că grupul țintă pe care se va realiza cercetarea sunt copiii/elevii cu cerințe
educaționale speciale, iar sistemul cu impactul cel mai mare în formarea lor ca viitori cetățeni
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activi este sistemul educațional. Abordările incluzive pot sprijini acești copii în învățare și
succes, ceea ce va oferi șansele și oportunitățile pentru o viață mai bună de unde și demersul
și premisele cercetării noastre. De asemenea, au fost prezentate o serie de date statistice cu
privire la incluziunea socio-educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale pentru a
putea identifica dinamica fenomenului incluziunii și impactul politicilor incluzive asupra
eficienței acestui proces. Datele de observare statistică din sfera educației și situația copiilor
cu dizabilități au permis creionarea situației din domeniul accesibilității serviciilor
educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Au fost colectate și analizate
datele statistice oficiale raportare, studiind o serie de surse ca; recensăminte generale care
permit înregistrarea persoanelor cu dizabilități; recensămintele speciale ale persoanelor cu
dizabilităţi; anchetele epidemiologice, care trebuie să asigure reprezentativitatea eșantionului
şi a criteriilor de selecție; sistemele de înregistrare şi raportare administrativă, care
înregistrează persoanele cu dizabilități ca urmare a declarării de către persoană a propriei
dizabilități și luarea ei în evidență; evaluările generale, care permit selectarea unei anumite
proporții de persoane cu dizabilități din totalul populației ar prezenta dizabilități; bazele de
date privind persoanele cu dizabilităţi.
Partea aplicativă este tratată în cele două capitole, al IV-lea, Explorarea fenomenului
de incluziune socio-educațională: cercetarea percepțiilor, atitudinilor și nevoilor de formare
ale cadrelor didactice și capitolul al V-lea, Cercetarea experimentală a procesului de
integrare socio-educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituţiile de
învăţământ general. În această parte aplicativă a tezei, am pezentat argumentul desfășurării
cercetării, scopul, obiectivele cercetării, tipologia cercetării, ipotezele, metodologia
investigației, interpretarea rezultatelor obținute, concluzii și recomandări. Scopul principal al
tezei a constat în explorarea percepțiilor educatorilor față de educația incluzivă, identificarea
atitudinilor cadrelor didactive față de fenomenul incluziunii și modul în care o pregătire în
domeniul incluziunii a cadrelor didactice va facilita învățarea la elevii cu cerințe educaționale
speciale. Obiectivele generale ale tezei s-au axat pe: explorarea fenomenului incluziunii
socio-educaționale în literatura de specilitate; identificarea factorilor care pot influența
percepțiile cadrelor didactice față de educația incluzivă; identificarea achiziţiilor existente la
cadrele didactice din cadrul studiului privind incluziunea socio-educațională; stimularea
participării active la învățare a elevilor cu cerințe educaționale speciale prin introducerea unui
program de formare a cadrelor didactice în educația incluzivă, elaborat într-un context
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didactic caracterizat prin adaptare curriculară și a tehnologiei didactice precum și prin tratarea
diferențiată a elevilor. În funcție de aceste obiective am desfășurat 2 cercetări distincte: I.
Cercetare constativă identificarea nivelului de aprecierea a atitudinii cadrelor didactice din
învățământul de masă față de fenomenul incluziunii și identificarea barierele existente în
calea incluziunii. II. Cercetarea ameliorativă privind formarea cadrelor didactice în
principiile educației incluzive cu scopul de a eficientiza învățare la elevii cu cerinnțe
educaționale speciale.
Complexitatea fenomenului abordat a determinat formularea unor ipoteze de
cercetare care vor permite testarea soluțiilor propuse de demersul nostru investigativ, ținând
cont de faptul că o abordare socio-incluzivă eficientă va avea drept grup țintă pe cei mai
vulnerabili din categoria elevilor și anume elevii cu cerințe educaționale speciale. În cadrul
cercetării inițiate, am formulat mai multe ipoteze de lucru, după cum urmează: Dacă
atitudinea societății este una pro-incluziune, atunci profesorii vor fi mult mai deschiși către
includerea și sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale în sălile lor de clasă (H.1.);
Dacă profesorii au o experiență didactică bogată în interacțiunea cu copii cu cerințe
educaționale speciale, atunci și percepțiile acestora față de educația incluzivă vor fi favorabile
(H.2.); Dacă elevii cu cerințe educaționale speciale sunt sprijiniți și susținuți de cadrele
didactice din școală, atunci comportamentul social al acestora se dezvoltă adecvat, ceea ce
facilitează integrarea socio-educațională (H3); Cu cât cerințele educaționale speciale ale
copiilor sunt mai severe, cu atât pregătirea profesorilor de la clasă în domeniul educației
incluzive trebuie să fie mai solidă, pentru ca procesul inclusiunii socio-educaționale să fie
mai eficient (H4); Dacă profesorii din învățământul preuniversitar sunt pregătiți și
beneficiază de o formare în educația incluzivă și primesc sprijin din partea școlii și a
comunității, atunci activitățile instuctiv-educative desfășurate de către profesori vor facilita
comportamentul social al elevilor, ceea ce vor crește șansele de incluziune socio-educațională
a acestora (H5). Pentru realizarea studiului experimental au fost stabiliți următorii indicatori
pentru a permite măsurarea progresului și succesul educației incluzive (numărul de înscrieri
în prima zi a anului școlar; performanța elevilor; proporția de copii cu cerințe educaționale
speciale care frecventează școală; experiența didactică (ani) în lucrul cu copiii cu cerințe
educaționale speciale; resurse financiare; existența unei culturi incluzive: asigurarea valorilor
democratice, respectarea drepturilor omului, existența unor politici incluzive, practici
incluzive în evoluție, competență în predare, servicii de sprijin, implicarea familiei.
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Metodologia studiului a fost elaborat având la bază aparatul conceptual specific
științelor sociale. Este descrisă metodologia utilizată în studiu, iar apoi sunt prezentate
metodele utilizate pentru investigație. Am selectat din metodele științifice sociologice, pentru
a răspunde problemei de cercetare lansate, am desfășurat o anchetă sociologică, pe bază de
chestionar, care a fost aplicată cadrelor didactice care provin din instituții educaționale de
masă. După centralizarea datelor obținute, acestea au au fost aprofundate și corelate cu datele
culese în urma implementării unui focus-grup, organizat cu cadrele didactice care au în
clasele lor copii cu cerinte educaționale speciale. Ce-a de-a doua cercetare a fost construită pe
un design experimental, astfel încât am utilizat și metoda experimentului. De asemnenea, au
fost utilizate metode de prelucrare statistică a datelor pentru a stabili existența unor corelații
(coeficientul Pearson) pentru a vedea direcția și mărimea între variabile. Întregul demers
investigativ a fost construit pe baza unei varietăți de metode cantitative și calitative, ceea ce a
oferit posibilitatea verificării și corelării rezultatelor, asigurand validitatea cercetării și a
răspunsurilor problematicii și întrebărilor stabilite în teza noastră.
În demersul investigativ, pentru explorarea fenomenului incluziunii socioeducaționale, lotul de cercetare a fost format din 255 de respondenți, cadre didactice din
învăţământul preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) (din județele Dolj,
Ialomița, Caraș Severin). Pentru focus grup, din cei 255 de respondenți au fost selectați 12
cadre didactice care au participat la cele 2 focus-grupuri. Pentru experiment, a fost selectat un
grup de 129 de subiecţi, elevi cu cerințe educaționale speciale încadrați în învățământul de
masă (din care 65, pentru lotul experimental, și 64 de elevi, pentru lotul de control) din școli
ale județelor Dolj, Ialomița și Caraș Severin. Pentru realizarea studiului experimental care îți
propune să exploreze integrarea și incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale a fost
necesară stabilirea unor indicatori care să ne permită măsurarea progresului și succesul
educației incluzive. Astfel, am apelat la literatura de specilitate, iar în urma analizei acesteia,
realizată în primele capitole ale tezei, am stabilit câțiva descriptori sau indicatori care să
permită evaluarea progresului instituțional (în special din perspectiva cadrelor didactice) către
educație incluzivă. A. Indicatori cantitativi (numărul de înscrieri în prima zi a anului școlar,
performanța elevilor, proporția de copii cu cerințe educaționale speciale care frecventează
școală, experiența didactică (ani) în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale, resurse
financiare; B. Indicatori calitatitivi (existența unei culturi incluziv: asigurarea valorilor
democratice, respectarea drepturilor omului, existența
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incluzive în evoluție, competență în predare, servicii de sprijin, implicarea familiei).
Educatorii care au participat la acest studiu au completat chestionarul privind educația
incluzivă, care a fost un chestionar autoadaptat care a implicat diferite aspecte legate de
implementarea educației incluzive. Chestionarul a constat din întrebări biografice pentru a
descrie eșantionul și a colecta date factuale (secțiunea A) : numărul de ani de predare a
participanților, numărul de ani de predare la școala actuală și intervalul de vârstă. Fiecare
chestionar de sondare a percepțiilor față de educația incluzivă care a fost administrat a primit
un cod unic din două cifre (același cu cel utilizat pe lista de verificare a școlilor participante
la studiul de cercetare) și un număr unic care a dat fiecărui chestionar un sistem de codificare
separat. Secțiunea B a chestionarul a constat din 22 de itemi construiți pe o scală de tip Likert
pe o scară de evaluare de cinci puncte, trecând de la un acord puternic (care indică percepții
negative) la un dezacord puternic (care indicăpercepții pozitive). Patru dintre aceste întrebări,
și anume întrebările 5, 11, 12 și 20 au o notare inversă și se vor raporta puternic de acord cu
percepții mai pozitive și invers. Întrebările de notare inversă vor fi inversate atunci când sunt
analizate, pentru a preveni orice neînțelegeri. În secțiunea C a chestionarului privind educația
incluzivă au fost formulate întrebări semi-deschise și deschise, concepute pentru a explora
percepțiile profesorilor despre educația incluzivă, barierele în calea învățării, abilitățile
necesare practicilor educaționale incluzive, precum și percepțiile asupra programelor de
formare la care au participat cadrele didactice din învățământul preuniversitare. Întrebările 23
și 24 au abordat ipoteza 1 de cercetare pentru a obține informații despre punctele de vedere și
înțelegerea pe care au avut-o porofesorii față de educația incluzivă. Întrebările 25 au abordat
ipoteza 2, care ne permite să oținem o perspectivă asupra barierelor percepute de educatori în
calea învățării pe care le găsesc în clasă. Iar întrebarea 26 a abordat abilitățile necesare pentru
ca educația incluzivă să aibă succes. Vom corela rezultatele obținute la aplicarea
chestionarului cu datele obținute în urma desfășurării focus-grupurilor. Chestionarul a durat
aproximativ 30 de minute pentru a fi completat.
După aplicarea anchetei pe bază de chestionar, pentru completarea datelor obținute sau organizat interviuri de grup (focus-grupuri) cu educatori și cadrele didactice, consilieri
şcolari şi profesori itineranţi din învățământul preuniversitar pentru a determina mai în
profunzime atitudinea față de educația incluzivă, barierele şi soluţiile de depăşire a
dificultăților în integrare, identificarea unor exemple de bune practici care să permită
formularea de recomandări pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. În cadrul
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focus-grupurilor realizate obiectivele urmărite au fost: Identificarea modalităților de
incluziune socio-educațională a elevilor care au anumite dificultăți în învățare sau bariere
sociale; Identificarea resurselor și conștientizarea impactului pe care îl au profesorii asupra
asigurării unui mediu incluziv; Identificarea oportunităților și a dificultăților întâmpinate de
copiii cu cerințe educaționale speciale în procesul de incluziune socio-educațională;
Identificarea informaţiilor pe care le deţin cadrele didactice în legătură cu procesul incluziunii
socio-educaționale ale copiilor cu cerințe educaționale speciale.
Evident că progresele și schimbările în atitudini nu sunt spectaculoase, este nevoie de
o perioadă lungă de timp pentru schimbări semnificative, astfel încât cadrele didactize am
menționat că unele comportamente dificile la copiii cu cerințe educaționale speciale au
persistat și după desfășurarea experimentului (chiar daca numărul acestor episoade este în
descreștere). O parte din profesori au menționat comportamente de nesiguranță, izolare sau
autoizolare, manifestpri anxioase, de neîncredere, de frustrare, atât la subiecții grupului
experimental, cât și la cei din grupul de control. Cu toate acestea, profesorii care au lucrat cu
copiii din grupul experimental au menționat existența unor progrese în dezvoltarea socială a
copiilor lor (și nu doar la copiii cu cerințe educaționale speciale, dar și la colegii acestora).
Conform celor spuse de profesori, părinți, majoritatea copiilor cu cerințe educaționale
speciale din grupul experimental au mai multe tentative spontane de a se angaja într-o
interacțiune cu o altă persoană, și solicită ajutor dacă au nevoie.
Punctele forte identificate în urma aplicării studiului experimental se pot aminti:
creșeterea șanselor de eficientizare a învățării la copiii cu cerințe educaționale speciale,
stimularea în crederii în sine a acestora, facilitarea socializării. Rămân problematice o serie
de elemente ca: stabilirea contactului și menținerea relațiilor dintre copiii cu cerințe
educaționale speciale și colegii lor, mai ales la copiii care au o afectare mai severă care îi
împiedică să socializeze sau să învețe de la ceilalți; alte dificultăți țin de implicarea familiei și
continuarea celor construite în clasă în medii autentice acasă sau în alte grupuri sociale,
extrașcolare. Convingerea este că depășirea acestor dificultăți se poate realiza cu o creștere a
gradului de conștientizare și de cunoaștere a elementelor care ar putea sprijini incluziunea
socio-educațională a tuturor copiilor. Este de asemnea nevoie de organizarea de seminarii
unde să existe un schimb de ezperiență și de bune practici între cadre didactice sau între școli
pentru un transfer eficient și rapid de soluții care pot fi testate. Și așa cum vom încerca să
prezentăm în continuare rezulatele la care am ajuns în cadrul studiului experimental
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desfășurat, formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive este crucială pentru
eficientizarea procesului incluziunii.
Drept concluzii, am identificat următoarele: Programul experimental inițiat a avut
impact semnificativ, asupra dezvoltării comportamentelor sociale la copiii cu ceințe
educaționale speciale, participanți la studiu. Astfel, putem afirma că formarea resursei umane
care lucrează la clasă cu copii cu ceințe educaționale speciale în educație incluzivă va avea
impact asupra facilitării incluziunii socio-educaționale. Analiza datelor obținute la programul
experimental

confirmă

schimbări pozitive în

comportamentele de relaționare și

interrelaționare între elevii cu cerințe educaționale speciale și colegii lor: participare activă la
activitățile școlare și extrașcolare, construirea și menținerea de relații cu ceilalți copiii,
relațiile cu profesorii, implicarea și angajarea în activitățile didactice, comportamente sociale
de integrare în grupul clasei. Progresele și schimbările în atitudini nu sunt spectaculoase, este
nevoie de o perioadă lungă de timp pentru schimbări semnificative, astfel încât cadrele
didactice am menționat că unele comportamente dificile la copiii cu cerințe educaționale
speciale au persistat și după desfășurarea experimentului (chiar daca numărul acestor
episoade este în descreștere). O parte din profesori au menționat comportamente de
nesiguranță, izolare sau autoizolare, manifestpri anxioase, de neîncredere, de frustrare, atât la
subiecții grupului experimental, cât și la cei din grupul de control. Punctele forte identificate
în urma aplicării studiului experimental se pot aminti: creșeterea șanselor de eficientizare a
învățării la copiii cu cerințe educaționale speciale, stimularea în crederii în sine a acestora,
facilitarea socializării. Rămân problematice o serie de elemente ca: stabilirea contactului și
menținerea relațiilor dintre copiii cu cerințe educaționale speciale și colegii lor, mai ales la
copiii care au o afectare mai severă care îi împiedică să socializeze sau să învețe de la ceilalți;
alte dificultăți țin de implicarea familiei și continuarea celor construite în clasă în medii
autentice acasă sau în alte grupuri sociale, extrașcolare. Ipoteza lansată (H 5), dacă profesorii
din învățământul preuniversitar sunt pregătiți și beneficiază de o formare în educația
incluzivă și primesc sprijin din partea școlii și a comunității, atunci activitățile instuctiveducative desfășurate de către profesori vor facilita comportamentul social al elevilor, ceea ce
vor crește șansele de incluziune socio-educațională a acestora, a fost confirmată. Astfel, orice
elevi, indiferent de dizabilitatea pe care o are sau gradul de afectare, poate progresa, poate
învăța, își poate dezvolta comportamente sociale adecavte, evident dacă sunt îndeplinite o
serie de condiții, una dintre ele fiind testată în cadrul experimentului nostru prin aplicarea
17

programului de formare adresat cadrelor didactice. Rezultatele indică că jumptate dintre cei
intervievați (50%) au spus că au dificultăți în realizarea temelor și ca ar fi dispuși să-i ajute în
înțelegerea și realizarea temelor, alte provocări identificate au fost dificultăți în înțelegerea
unor concepte predate, dificultăți de citire sau de scriere, dificultăți de locomoție, iar sprijinul
pe care îl pot oferi colegii se referă la sprijinul emoțional (să-i ajute, să-i încurajeze, să aibă
răbdare, să-i implice în activitățile comune). Rezultatele arată că între aceste variabile nu
există o relație atât de semnificativă, adică între aceste două variabile nu există, conform
rezultatelor obținute la acest program, o relație puternică de corelație.
Dacă analizăm variabilele media generală și comportamentul social, media generală și
vârstă atunci rezultatele arată că între aceste două variabile există o relație semnificativă,
puternică de corelație, ceea ce este explicabil și oferă un feedback pozitiv cercetării noastre.
Din acest motiv, putem concluziona că există o relaţie puternică de corelație între media
generală și comportamentul social. Pentru că este o corelație pozitivă – creșterea sau scăderea
scorurilor la ambele categorii se produce simultan – crește coeficientul de inteligență, crește
și progresul și invers. Între variabila media generală și punctajul la comportamentul social nu
există o corelație semnificativă. Dacă variabila media generală crește sau descrește nu este
neapărat necesar să crească sau să descrească variabila scor la comportamentul social. Scorul
la comportamentele sociale este unul destul de greu de atins pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale, mai ales că planul socializării este de cele mai multe ori afectat, pentru
că stabilirea și menținerea relațiilor sociale presupune efort și necesită o serie de abilități pe
care copiii cu cerințe educaționale speciale nu au suficient timp și oportunități să le exerseze.
De asemenea, putem menționa faptul că nu am putut stabili o corelație între relația dintre
diagnostic (gradul de afectare) și dezvoltarea comportamentelor sociale. Dar, faptul că
diagnosticul nu este cuantificabil, nu am putut calcula coeficientul de corelație între cele două
variabile, totuși, putem interpreta în urma discuțiilor cu profesorii și analiza per ansamblu a
rezultatelor obținute de copii în dezvoltarea de comportamente sociale existența unei legături
semnificative și între diagnostic și progresul în dezvoltarea comportamentelor sociale (ceea
ce confirmă ipoteza (H 4), care susține: cu cât cerințele educționale speciale ale copiilor sunt
mai severe, cu atât pregătirea profesorilor de la clasă în domeniul educației incluzive trebuie
să fie mai solidă, pentru ca procesul inclusiunii socio-educaționale să fie mai eficient).
Progresul a fost mult mai sesizabil la elevii cu cerințe educaționale speciale ușoare (ca
hipoacuzie, tulburări specifice de învățare), decât la cei cu autism sau cu retard intelectual
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sever, deși copii cu retard intelectual sever nu sunt foarte frecvenți în scolile de masă. Elevii
cu autism au serioase dificultăți în socializare și comunicare, și atunci aceste dificultăți și
progresul lent și redus pe palierul comunicării și a comportamentelor sociale ține de
specificiatatea sindromului. Rezultatele experimentului au relevat următoarele aspecte: copiii
cu cerințe educaționale speciale sunt cei mai vulnerbabili să dezvolte comportamente
inadcevate, sunt cei care cel mai adesea se auto-izolează sau sunt izolați de către ceilalți
copii, nu sunt pregătiţi pentru şcoală, pot avea dificultăți în învățare, de unde și dificultăți în
dezvoltarea comportamentelor sociale, contactul cu ei este destul de dificil ceea ce
îngreunează și mai mult relația acestora nu doar cu ceilalți copii, ci și cu profesorii, de unde și
barierele care se interpun în procesul incluziunii socio-educaționale, organizarea grupurilor
heterogeni de elevi, iar un grup care conține copii cu ceințe educaționale speciale, grupul este
și mai neomogen, se realizează foarte greu, activitatea de grup sunt dificile, mai ales când
grupurile sunt mari.
Relațiile de interacțiune și colaborare dintre copiii cu cerințe educațioanle speciale şi
colegii lor de la clasă au fost descrise de cadre didactice ca fiind mult mai dese și spontane.
Astfel, 70 % dintre profesorii cu care am discutat în interviurile non-formale pe parcursul
implementarii experimentului, susțin că au înregistrat interacțiuni și contacte mai frecvente
după începerea implementării experimentului și furnizarea formărilor pentru profesori. Un
număr mic de cadre didactice (cam 10 %) susțin că nu au remarcat îmbunătățiri în procesul de
incluziune socio-educațională a elevilor, afirmând că problemele care îi împiedică pe copii să
intercaționeze și să lege relații de prietenie și colaborare cu colegii nu au disparut și nici nu sau diminuat semnificativ.
Pregătirea personalului didactic este una dintre problemele urgente ale organizării de
înaltă calitate învățarea în educația incluzivă. Modernizarea sistemului de învățământ a dus la
o schimbare a cerințelor pentru nivel pregătirea profesională a profesorilor, inclusiv
profesioniști și competență socială și comunicativă și pentru a le crește funcționalitatea
responsabilitățile. Analiza programelor de formare a cadrelor didactice pentru incluziune
educația a arătat că în această etapă se urmărește implementarea modelului formarea de
cunoștințe despre caracteristicile copiilor cu dizabilități de dezvoltare și luarea în considerare
a acestora în procesul pedagogic. Cu privire la disponibilitatea profesională și personală a
profesorului în munca cu copii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, care vizează
formarea și dezvoltarea abilităților de interacțiune pedagogică în programele de formare
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inițială și continuă, rezultatele studiului confirmă un interes susținut din partea cadrelor
didactice. Focus-grupurile implemenate susțin nevoia de a furniza programe de formare care
să se construiască pe o bază educațională și metodologică, menită să dezvolte competențe
profesionale specifice care să cuprindă: informații sistematizate despre trăsăturile dezvoltării
psihofizice la copii cu cerințe educaționale speciale; recomandări metodologice pentru
adaptarea dezvoltării conținuturilor și strategiilor de implementare; programe individuale
adaptate; algoritmi colectați pentru aplicarea diverselor strategii de învățare.
În același timp, nu s-a acordat suficientă atenție formării cadrelor didactice: rolul atitudini
personale față de incluziune; o înțelegere conștientă a semnificației sociale a organizării
incluziunii educaţie. Conținutul curriculumului minimizează relația dintre personal și
componente profesionale, științifice, teoretice și practice, care în consecință, reduce calitatea
educației nu numai profesională, ci și competente cheie. Când se urmprește pregătirea de
profesori de educație incluzivă, rezultatele învățării ca formare a competenței cognitive în
rândul profesorilor (disponibilitate), inclusiv cunoștințe științifice profesionale și pedagogice
despre procese inovatoare de integrare în domeniul educației speciale sunt extrem de
importante. Astfel, rolul pedagogic al interacțiunii incluzive a profesorului cu elevii cu
cerințe educaționale speciale și insuficienta dezvoltarea teoretică și metodologică a
programelor de pregătire pentru implementare educația incluzivă a servit ca bază pentru
studiul experimental realizat în cadrul tezei. Astfel, pentru a realiza o educație incluzivă de
calitate, este necesar să se îmbunătățească programele pentru pregătirea personalului didactic.
Unii factori care inhibă dezvoltarea educației incluzive și care restricționează în mod
accidental sau direct dezvoltarea educației inclzuive pentru toți, sunt: lipsa de armonie între
legislație, între politicile declarate și situația reală din instituțiile educaționale și resursele
limitate care împiedică realizarea unui proces incluziv real și eficient. Rezultatele cercetărilor
desfășurate, ne-a permis să concluzionăm următoarele: există un număr mare de elevi cu
cerințe educaționale speciale în sălile de clasă, evoluția societății ne îndeamnă să credem că
numărul acestora va rămâne mare în instituțiile educaționale.
Noutatea și originalitatea tezei.. Noutatea tezei este dată de perspectiva socioeducațională de abordare a fenomenului incuziunii și anume dintr-o perspectivă
interdisciplinară (sociologică, juridică, pedagogică, psihologică). Noutatea științifică rezidă în
sondarea socială a fenomenului incluziunii socio-educaționale, prin identificarea atitudinilor
cadrelor didactice față de procesul incluziunii. A fost studiat conceptele de integrare,
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incluziune și excluziune, fiind construite instrumente de cercetare pentru identificarea
percepțiilor cadrelor didactice. A fost elaborat un nou instrument de observare şi evaluare a
comportamentelor sociale la elevii cu cerințe educaționale speciale. S-a pus accentul pe
necesitatea formării specialiștilor care lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale,
pentru facilitarea incluziunii socio-educaționale. A fost elaborat şi pilotat un program de
formare Incluziunea socio-educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale în
învățământul de masă, elaborat pentru cadre didactice. S-au oferit pe baza rezultatelor și a
resurselor adunate pe parcursul cercetării, să se creioneze o serie de recomandări pentru
profesorii care lucrează cu elevii cu cerințele educaționale speciale. De asemenea, a fost
conceput un curriculum pentru un curs de formare continuă pentru cadrele didactice care
lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale.
În cocluzie, cercetarea a identificat importanţa sprijinirii copiilor cu cerințe educaționale
speciale în procesul lor de integrare școlară, iar mai târziu de incluziune socială. În urma
schimbării atitudinii cadrelor didactice pe aceste trei poziţii s-au constat numeroase
îmbunătăţiri ale relaţiei dintre cadru didactic şi elev, contribuind la facilitarea incluziunii
educaționale, precum şi la valorizarea muncii personale de către fiecare profesor, obținând
satisfacție personală și profesională de la interacțiunea cu elevii cu dificultăți și care pun cele
mai multe provocări cadrelor didactice.
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