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DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Asociația C4C - Communication for 

Community derulează în perioada aprilie 2018 – 

august 2019 proiectul „Acces la educație incluzivă de 

calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și 

vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, proiect 

destinat îmbunătățirii politicilor publice privind 

accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale 

oferite copiilor cu deficiențe auditive și vizuale. 

 Obiectivul general al proiectului vizează 

îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii CES 

cu deficiențe de tip auditiv și vizual, al creșterii 

calității procesului educațional adaptat nevoilor 

acestora, și al asigurării egalității de șanse și 

nediscriminării acestora în școală.  

 Proiectul își propune sa crească capacitatea 

organizațiilor neguvernamentale de a se implica în acțiuni de formulare și promovare de 

propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. EDU-CES va oferi un cadru de 

dezvoltare a unei rețele și a unor parteneriate între societatea civilă și factorii instituționali 

relevanți în vederea derulării de activități de advocacy. 

Rezultatele așteptate ale proiectului EDU-CES sunt: 

 45 reprezentanți ai C4C și ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și 

monitorizării politicilor publice și în activități de advocacy; 

 O analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în 

România copiilor cu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv;  

 Un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene; 

 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate; 

 Rețeaua EDU-CES destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere 

pentru copii cu cerințe educaționale speciale (având minim 100 organizații membre); 

 8 consultări regionale de elaborare a propunerilor de politici publice alternative 

organizate cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente; 

 Un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative 

organizat la nivel central cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ale instituțiilor 

competente; 

 3 propuneri de politici publice alternative, acceptate la nivelul Ministerul Educației 

Naționale și/sau al Parlamentului. 

 

Info proiect: 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, www.poca.ro  

Valoarea totală a proiectului este de 693,255.50 lei, din care 679,390.39 lei reprezintă 

cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană, în timp ce finanțarea națională este în valoare 

de 13,865.11 lei. Proiectul a început în aprilie 2018 și se încheie în august 2019.  

Pentru informații suplimentare despre proiect vă rugăm să accesați pagina web www.c4c.ro. 

  

http://www.poca.ro/
http://www.c4c.ro/
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REZUMAT 

 

Prezenta analiza realizată în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru 

copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” - cod SMIS 112080 abordează problema 

integrării copiilor cu dizabilități și / sau CES din perspectiva documentelor legale existente la acest 

moment, a strategiilor care au fost elaborate de instituțiile statului, dar și de organizații din 

societatea civilă sau organizații internaționale, cu scopul identificării aspectelor care susțin 

accesul și participarea la educație de calitate pentru acești copii. De asemenea, se urmărește 

prezentarea unor exemple de bună practică, a demersurilor care au condus la îmbunătățirea 

serviciilor educaționale pentru copiii cu dizabilități auditive sau vizuale, cu intenția de a 

identifica barierele care blochează sau limitează accesul și participarea egală a copiilor cu 

dizabilități la servicii educaționale de calitate în instituțiile de învățământ din România. 

Menționăm faptul că analiza s-a realizat urmărind și politicile, demersurile și bunele practici 

europene la care am avut acces.  

Procesul de realizare a acestei analize a presupus documentarea din surse deschise, 

discuții și interviuri cu persoane din instituțiile responsabile cu educația copiilor cu dizabilități 

și / sau CES, discuții cu profesori, directori de școli de masă și școli speciale, cu reprezentanți 

ai organizațiilor care lucrează în zona învățământului special și cu beneficiari ai serviciilor 

educaționale. Au fost consultate și analizate următoarele tipuri de documente: acte normative 

care reglementează învățământul special, incluziunea și integrarea copiilor și persoanelor cu 

dizabilități, strategii elaborate de instituțiile statului, prin ministerele de resort, strategii și 

rapoarte realizate în cadrul unor inițiative ale organizațiilor internaționale (UNICEF) și în 

cadrul unor proiecte finanțate din diferite surse. 

Documentul este organizat în unsprezece capitole care abordează probleme legate de: 

• Accesul și participarea la educație de calitate a copiilor cu dizabilități și / sau CES, 

inclusiv a celor cu deficiențe de vedere și / sau de auz, din perspectiva politicilor naționale 

privind: egalitatea de șanse, mecanisme de finanțare, actori și structuri guvernamentale 

responsabile sau care contribuie la implementarea politicilor propuse,; 

• Modalități de realizare a accesului la educație și a incluziunii și integrării copiilor 

cu dizabilități și / sau CES: învățământ de masă, școli speciale și modalitățile de adaptare a 
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serviciilor educaționale la nevoile elevilor cu diferite tipuri de deficiențe (de vedere, auz, 

fizic); 

• Rolul școlilor, al personalului didactic, dar și al organizațiilor non-guvernamentale 

în ceea ce privește creșterea calității serviciilor educaționale oferite copiilor cu dizabilități 

și / sau CES și identificarea exemplelor de bună practică; 

• Identificarea obstacolelor care stau în fața implementării strategiilor și actelor 

normative care vizează asigurarea accesului și participării egale la serviciile educaționale și 

de orice altă factură pentru elevii cu dizabilități; 

• Modul de colectare a feedback-ului beneficiarilor cu privire la calitatea educației pe 

care o primesc copiii cu dizabilități, în școlile speciale și în școlile de masă. 

Analiza cuprinde o anexă cu actele normative care susțin și reglementează problema 

complexă a accesului, participării, incluziunii și integrării copiilor cu dizabilități. O a doua 

anexă prezintă strategiile relevante și rapoartele realizate pe tema accesului și participării la 

educație de calitate a copiilor cu dizabilități și / sau CES.  

La finalul documentului sunt prezentate un set de aspecte care susțin egalitatea de șanse 

și integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă, și pe care considerăm că ar trebui 

să le întărim, dar și o serie de aspecte care au nevoie urgentă de îmbunătățire și schimbare. 

Demersul nostru a fost susținut de implicarea specialiștilor din învățământul special, 

prin participarea la discuții, prin răspunsurile date la întrebărie pe care le-am adresat, dar și prin 

recomandările de lectură și analiză pe care ni le-au făcut. Perspectiva profesorilor și directorilor 

din școlile de masă a contribuit la realizarea unei analize obiective, prin observarea aspectelor 

pozitive, a celor negative, dar și potențialelor vulnerabilități pe care aceștia le-au semnalat. 

Experiența valoroasă a unor organizații din societatea civilă a adus un plus de valoare acestui 

demers de analiză. Le mulțumim tuturor!  
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ENGLISH SUMMARY 

 

The present analysis is part of the project „Access to inclusive quality education of 

SENs (Special Educational Needs) children with hearing and visual deficiencies (EDU-CES)” 

- code SMIS 112080 whose objective is to document the integration children with disabilities 

and/or SENs into the educational system. It takes into account the current legal framework, the 

strategies issued by governmental institutions, as well as the civil society or international 

organizations with the purpose of identifying key aspects regarding the access and participation 

of children with special educational needs to quality education. Moreover, it is also intended to 

present examples of good practice and actions that lead to the improvement of the educational 

services for children with hearing and visual deficiencies by way of identifying barriers which 

block or limit the equal access and participation of disabled children to quality educational 

services within the educational institutions from Romania. The analysis also took into account 

also European policies and good practices in the field.  

The process of carrying out this analysis involved documentation from open sources, 

discussions and interviews with people from institutions responsible for the education of 

children with disabilities and / or SENs, with representatives of organizations working in the 

field of special education and beneficiaries of such educational services. The following types 

of documents have been consulted and analyzed: normative acts regulating special education, 

inclusion and integration of children and persons with disabilities, strategies issued by state 

institutions and relevant ministries, strategies and reports carried out within the framework of 

initiatives of international organizations (UNICEF) and within projects funded from different 

sources. 

The document is organized in eleven chapters addressing issues related to: 

•      Access to and participation in quality education of disabled and/or SENs children, 

including those with visual and/or hearing deficiencies, from the perspective of the national 

politics related to: equal opportunities, funding mechanisms, government actors and structures 

responsible for or contributing to the implementation of the suggested policies; 

•      Ways to achieve access to education and inclusion and integration of SEN children: general 

education, special schools and ways to adapt educational services to the needs of students with 

different types of deficiencies (sight, hearing, physical); 
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•      The role of schools, teaching staff and non-governmental organizations in raising the 

quality of educational services offered to children with disabilities and / or SENs and 

identifying examples of good practice; 

•      Identifying obstacles which interfere with the implementation of strategies and normative 

acts aimed at ensuring equal access and participation of disabled students to educational 

services and any others likewise; 

•      How to collect feedback from recipients about the quality of education that children with 

disabilities receive in special and general schools.  

The analysis includes an annex with the normative acts that support and regulate the complex 

issue of access, participation, inclusion and integration of disabled children. The second annex 

presents the relevant strategies and reports drawn up with respect to the access and participation 

in quality education of children with disabilities and/or SENs.  

At the end of the document there is a set of issues that support equal opportunities and 

mainstreaming of disabled children into general education, which we believe should be re-

enforced, and also a number of issues that urgently need improvement and change. 

Our approach was supported by the involvement of special education specialists through their 

participation in the discussions, answers given to our question, together with reading and study 

recommendations. The perspective of general schools teachers and masters helped to make an 

objective analysis, by observing the strengths and weaknesses as well as potential 

vulnerabilities they had mentioned. This analysis was enhanced by the valuable experiences of 

certain civil society organization. We are grateful for their contribution!  
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I. INTRODUCERE 

 

Prezenta analiză își propune să documenteze printr-o cercetare 

deschisă accesul și calitatea serviciilor educaționale furnizate 

copiilor cu CES cu dizabilități de tip vizual și auditiv. Analiza 

privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale 

furnizate în România copiilor cu CES include o prezentare a 

cadrului legislativ, a instituțiilor guvernamentale responsabile, a 

practicilor educaționale curente aplicate în învățământul special cât și în cel de masă, a 

măsurilor aplicate în vederea asigurării egalității de șanse și tratament, a procedurilor de 

monitorizare a parcursului școlar, a bunelor practici, a barierelor de acces, cât și a altor aspecte 

relevante înțelegerii educației speciale de care beneficiază copiii cu CES din România. Pentru 

realizarea prezentei analize, experții proiectului au analizat cadrul legislativ actual, au efectuat 

o cercetare de tip desk-research și au condus interviuri cu actori principali, precum directori de 

școli speciale, profesori itineranți și de sprijin, psihologi din Centre Judetene de Resurse și 

Asistență Educațională ( CJRAE) sau părinți.  

Analiza este realizată în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru 

copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)” – cod SMIS 112080. Pentru 

îmbunătățirea accesului la educație al copiilor cu CES este esențială o „radiografie” actualizată 

care să permită analizarea proceselor de integrare a copiilor cu CES,  măsurarea eficienței 

integrării și evaluarea calității învățământului special și special integrat.  O privire dincolo de 

cadrul normativ va revela modul în care se desfășoară școlarizarea copiilor cu CES atât în plan 

funcțional, cât și în plan calitativ. 

Analiza actuală pleacă de la premisa pozitivă că în România cadrul legislativ a preluat 

prioritățile de integrare formulate la nivel internațional, iar demersurile guvernamentale se 

orientează spre o abordare integrativă a copiilor cu CES. O altă premisă este aceea că în ultimii 

ani numărul copiilor cu CES care au acces la educație a crescut ca rezultat al acestor demersuri 

legislative care susțin creșterea accesului la educație, dar și ca urmare a implicării active a 

societății civile în special printr-un număr din ce în ce mai mare de ONG-uri.  
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Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție reprezintă 

principala sursă de date statistice privind copiii cu dizabilități și aceasta raporta în luna iunie 

2018 un număr de 70.770 de copii cu dizabilități repartizați pe gradul de handicap și vârstă 

astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Sursa: Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 

În România copiii cu CES beneficiază în mare parte de educație în școli speciale sau 

educație integrată în școlile de masă. Există mai multe școli speciale care asigură școlarizarea 

copiilor cu CES. O statistică realizată de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu 

Dizabilități identifică nu număr total de 176 de școli speciale distribuite astfel: 

Total COPII CU DIZABILITĂŢI, din care: 70.770 

- copii încadraţi în grad de handicap uşor 1.483 

- copii încadraţi în grad de handicap mediu 17.551 

- copii încadraţi în grad de handicap  

accentuat 
10.701 

- copii încadraţi în grad de handicap grav 41.035 

Distribuția copiilor cu dizabilități pe grupe de vârstă 

 
0 - 2 

ani 

3 – 6 

ani 

7 – 13 

ani 

14 – 17 

ani 

- copii încadraţi în grad 

de handicap uşor 
391 354 428 310 

- copii încadraţi în grad 

de handicap mediu 
3.517 3.569 6.566 3.899 

- copii încadraţi în grad 

de handicap  accentuat 
868 2.023 4.887 2.923 

- copii încadraţi în grad 

de handicap grav 
3.088 9.300 18.382 10.265 
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   Fig. 3: Situația școlilor speciale reprezentată pe baza informațiilor furnizate de Centrul 

European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. 

Pe parcursul acestei analize nu au putut fi colectate, din sursele online publice, date 

statistice specifice educației copiilor cu deficiențe auditive sau vizuale nici numerice, nici 

calitative. Nici școlile speciale nu sunt identificate la nivel național, ci doar la nivel de 

inspectorate județene. Siteul Ministerului educației, cel mai în măsură să dețină astfel de 

informații, nu include astfel de date.  Nici Institutului Național de Statistică nu are o evidență a 

copiilor cu CES. Într-o mare măsură această realitate a lipsei informațiilor publice cu privire la 

școlarizarea copiilor cu CES traduce importanța pe care autoritățile responsabile o acordă 

copiilor cu CES. 

În România, problematica integrării copiilor cu CES în sistemul educație este adresată 

în noile strategii guvernamentale. Astfel, Strategia națională pentru protectia și promovarea 

drepturilor copiilor 2014-2020 recunoaște incidența ridicată a neșcolarizării copiilor cu CES 



11 

și își stabilește ca obiectiv eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi 

reintegrării sociale a copiilor cu dizabilităţi  1. 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

atrage atenția asupra faptului că diversele programe care au drept scop creșterea participării 

persoanelor cu dizabilități la învățământ și pe piața muncii nu au reușit să îmbunătățească 

situația acestui grup vulnerabil. Acest eșec este cauzat de lipsa de sprijin adecvat din partea 

profesorilor, părinților și angajatorilor, precum și lipsa acțiunilor decisive în această direcție 

din partea autorităților publice centrale și locale. 

  

Sursa: Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova 

 

 

                                                

1 Strategia națională pentru promovarea și protecția drepturilor copiilor 2014-2020 
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II. POLITICILE NAȚIONALE PRIVIND EGALITATEA DE ȘANSE, ACCESUL LA EDUCAȚIE 
AL COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DE TIP AUDITIV ȘI VIZUAL, ASIGURAREA 
NEDISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA UNEI EDUCAȚII INCLUZIVE  

 

                                                               

În legislația internațională, punctul de referință privind dreptul de acces la educație 

al persoanelor cu dizabilități îl constituie Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități, adoptată în anul 2006 și ratificată de un număr mare de state, printre care și 

România, în anul 2010 prin Legea nr. 221/2010. Articolul 24 al Convenției privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități specifică importanța educației incluzive pentru persoanele cu 

dizabilități, la toate nivelurile. Dreptul la educație este considerat un pilon central al drepturilor 

economice, sociale și culturale consacrate în legislația internațională. Facilitarea accesului la 

educație al copiilor cu deficiențe auditive și vizuale prin utilizarea limbajelor de comunicare 

specifice, Braille și respectiv limbajul semnelor este o datorie a tuturor statelor.  

La nivel european există două instrumente majore care reglementează sfera dizabilității: 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Strategia Europeană pentru 

Dizabilitate 2010-2020: Un angajament reafirmat pentru o Europă fără bariere.  

În România există o listă de prevederi legislative care reglementează accesul la educație 

al copiilor cu CES. Prevederile sunt generale pentru toate tipurile de dizabilități și nu există 

acte normative care să reglementeze distinct dizabilitățile auditive și vizuale. Prin contrast 

integrarea copiilor cu dizabilități auditive și vizuale este reglementată distinct la nivel 

European.  

Legislația din țara noastră asigură atât accesul la educație prin crearea ansamblului 

instituțional corespunzător, cât și calitatea serviciilor educaționale prin insistența asupra 

dezvoltării complexe a copiilor cu CES și a adaptării actului educațional la nevoile copilului, 

precum și egalitatea de șanse prin furnizarea seriviciilor educaționale acasă sau în spitale dacă 

este nevoie. Recent, o dată cu apariția Ordinului 1985/2016 privind metodologia pentru 
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evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum 

și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilițăți și/sau cerințe educaționale speciale, 

definiția de  educație incluzivă este revizuită încercându-se o alinierea a acesteia la terminologia 

internațională agreată.  

La nivel național, dreptul la educație al copiilor cu cerințe educaționale speciale este 

fundamentat în principalul pilon legislativ, și anume, în Legea Educației Naționale nr. 1  din 

2011. O serie de acte legislative vin în completarea Legii Educației și clarifică problematica 

învățământului special și special integrat. Actele normative identificate, privind învățământul 

special și special integrat, sunt enumerate în Anexa 12. Pentru înțelegerea într-un context mai 

larg a integrării copiilor cu CES și consultarea documentelor strategice generate ca urmare  a 

obiectivelor asumate de România la nivel european.  

Legea educației recunoaște dreptul la educație și crează cadrul de aplicare al acestui drept. 

Totodată legea stabiliește principiul egalității de șanse ca unul fundamental ( art. 3) de care 

trebuie să beneficieze toți copiii înscriși în învățământul preuniversitar sau superior. Art. 12 

garantează în mod clar dreptul la educație al copiilor cu cerințe educaționale speciale: „(1) 

Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții cu probleme și nevoi sociale, 

precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale” și (6) “Statul garantează dreptul la 

educație al tuturor persoanelor cu cerințe educaționale speciale”3.  

Accesul la educație al copiilor cu CES se realizează prin învățământul special și special 

integrat care este parte componentă a sistemului național de învățământ preuniversitar. (7) 

Învățământul special și special integrat reprezintă “o formă de instruire școlară diferențiată, 

adaptată, precum și o formă de asistență educațională, socială și medicală complexă, destinată 

persoanelor cu cerințe educaționale speciale”4.  

În secțiunea 13 din Capitolul II, art. 48- art. 56 din Legea Educației este detaliat 

învățământul special și învățământul special integrat, specificând modul de organizare, 

încadrarea copiilor în acest tip de învățământ, modul de școlarizare, instituțiile desemnate, 

                                                
2 Vezi Anexa 1.  
3 Legea Educației Naționale nr. 1  din 2011 
4 Idem 
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precum și drepturile și beneficiile copiilor cu CES. Ordinul 5573/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat 

urmează legea educației și detaliază cadrul de organizare și funcționare a învățământului special 

și special integrat. Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului 

național de învățământ aflat în coordonarea Ministerului Educației și se adresează tuturor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale.  Scopul educației speciale și special integrate este 

“învățarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară ES sau cu 

alte tipuri de cerințe educaționale”5. (art. 15). Învățământul special integrat se organizează în 

clase speciale sau individual sau în clase de masă.  

Ordinul nr. 5574/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, 

integrați în învățământul de masă definește modul de organizare și funcționare a învățământului 

special integrat definind procesele cares tau la baza acestui tip de educație,  poziționându-l ca 

o formă școlară diferențiată pentru copiii cu CES.   

Accesul la educatie este extins și copiilor care nu pot fi școlarizați decât acasă sau în 

spitale. OMECTS nr. 5575/7.10.2011 și Ordinul 5086/2016 din 31 august 2016 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de 

grupe/clase în spitale publicat în Monitorul Oficial nr. 933 din 21 noiembrie 2016 

reglementează modul în care această formă de învățământ se desfășoară.  

Din 2016, instituțiile guvernamentale au făcut demersuri colaborative pentru facilitarea 

accesului la educație și au elaborat împreună strategii de integrare a copiilor cu CES. Obiectivul 

acestor demersuri este de a avea cadrul conceptual şi operaţional unitar între instituții. Astfel, 

Ministerul muncii împreună cu Ministerul sănătății și Ministerul educației au aprobat 

metodologia pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilițăți și/sau 

cerințe educaționale speciale prin Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016. 

Ordinul 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 

                                                
5 Ordinul 5573/2011 



15 

profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și 

reabilitării copiilor cu dizabilițăți și/sau cerințe educaționale speciale pare să fi fost emis pentru 

a reglementa neajunsurile, măsurile legislative din 2011. Astfel se ține seama de copii cu CES, 

care, deși au fost încadrați în grad de handicap, nu au și integrarea școlară. Pe de altă parte, 

ordinul încearcă o îmbunătățire a integrării prin diminuarea discriminării prin utilizarea 

sintagmelor „copii cu abilitati speciale” sau copii cu „cerințe educaționale speciale”.  

 

Câteva observații se desprind din analiza 

principalelor acte normative emise în România. În primul 

rând termenii utilizați în învățământul special denotă lipsa 

alinierii conceptuale cu acordurile internaționale, utilizarea 

eronată și uneori confuză a acestora și o întelegere lacunară 

a problematicii copiilor cu cerinte cu nevoi educaționale 

speciale. Dizabilitatea este „rezultatul sau efectul unor relații complexe dintre starea de 

sănătate a individului, factorii personali și factorii externi”6. Sau handicapul este „dezavantajul 

social rezultat în urma unor deficiențe”7.   

Un al doilea aspect ține de retorica de integrare. Problema de fond a legislației actuale 

este aceea că pune accent pe educația integrată, la care, de multă vreme, au renunțat nenumărate 

țări din Europa și din lume, acestea promovând educația incluzivă. În studiul său8, Livius 

Manea punctează discrepanța dintre Legea Educației adoptată în 2011 și Convenția ONU 

ratificată de România încă din 2007 evidentă chiar la nivelul conceptualizării termenului de 

„educație incluzivă” impus în convenție. Legea Educației în formularea din 2011 înlocuiește 

acest termen cu cel de incluziune socială, sau educație specială și special integrată. Ordinul 

1985//1305/5805/2016 vine și reglementează acest neajuns legislativ și definește educația 

incluzivă ca un „sistem de educație deschis tuturor copiilor și fiecăruia în parte; un proces de 

identificare, diminuare și eliminare a barierelor care împiedică învățarea din școală și din 

afara școlii, deci de adaptare continuă a școlii”9(art.5-f).  Însă chiar și această definiție rămâne 

                                                
6 Ordinul 5573/2011 
7 Idem 
8 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar 
9 Ordinul 1985//1305/5805/2016 

„Dizabilitatea nu este un 
atribut al unui individ, ci 

un amestec complex de 
condiţii, din care multe 

sunt create de mediul 
social”. 

Livius Manea 
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departe de Convenția ONU, unde educația incluzivă este în egală măsură un scop, dar și un 

mijloc prin care persoanele cu dizabilități participă activ la viața de zi cu zi și sunt incluse în 

comunitate.   

Realitatea care este dincolo de termenii utilizați in cadrul legislativ evidențiază faptul că 

accesul la educație al copiilor cu CES se face în principal în școlile speciale, deci prin segregare 

și prin integrare în școlile de masă.  

 

 

            Fig 1: Tipuri de inserție școlară. Sursa: educatiaincluziva.info. 

 

În al treilea rând este evident accentul plasat pe reglementarea instituțională și definirea 

proceselor interne din instituțiile responsabile deci pe organizare și funcționare și prea puțin 

pe adaptarea acestor procese la nevoile copiilor sau pe asigurarea unui act educațional de 

calitate.   

În concluzie, se poate afirma că actualul cadru legislativ menține status quo-ul integrativ 

sau de cele mai multe ori segregator al sistemului educațional. Din această perspectivă este 

necesară o reformulare legislativă care să promoveze educația incluzivă în accepțiunea 

Conventiei ONU și a politicilor europene asumate și de adoptarea de politici de incluziune 

funcționale care să faciliteze accesul corespunzător la educația de calitate al copiilor cu CES. 

Fără un cadru revizuit care să garanteze o înțelegere și abordare unitară a educației incluzive 

puține vor fi progresele de acces la educație al copiilor cu CES.  
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III. MECANISME DE FINANȚARE SPECIFICE PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR CU CES 

Finanţarea învăţământului special şi special integrat se asigură de către consiliile 

judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti și se face diferit de învățământul de masă și din 

surse bugetare diferite. Resursa umană din educație, profesorii din școlile speciale și profesorii 

de sprijin și itineranți și tot personalul didactic implicat în educația copiilor cu CES sunt plătiți 

de către Ministerul Educației. Cadrele din CJRAE care fac parte din SEOSP si COSP sunt 

finanțate din bugetele consiliilor județene, respectiv consiliul Municipiului București, conform 

ordinului 1985/2016, art. 9. În școlile speciale nu se aplică finanțarea per elev care se aplică în 

învățământul de masă.  

Baza materială,  dotările sunt suportate de bugetele locale ale consiliilor județene sau ale 

sectoarelor Municipiului București. Tot din bugetele locale sunt susținute cursurile de formare 

a personalului școlilor speciale. Însă bugetele restrânse un permit rezolvarea nevoilor nici la 

nivelul logisticii materiale, nici la nivelul formării profesionale a cadrelor.  

Drepturile sociale ale copiilor cu CES facilitează înscrierea într-o formă de învățământ și 

reprezintă o sursă financiară distinctă acordată acestora. Ministerele de resort au emis o hotărâre  

comună, Hotărârea nr. 564/ 4.08.2017, prin care se precizează modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ 

preuniversitar. Aceștia beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite 

școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. Alocația zilnică de hrană se acordă lunar, 

în funcție de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, indiferent de numărul de ore 

de curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare 

școlară și profesională. Banii sunt alocați din tot bugetele consiliilor județene.  
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Finanțarea educației naționale ar trebui să urmeze Legea Educației naționale nr. 1/2011 

și să beneficieze de 6% din PIB.  Deși PIBul a înregistrat o creștere în ultimii ani, finanțarea 

educației a scăzut sub 3%, iar în 2017 a fost de 2,9%. Peste acest context de precaritate 

financiară a educației în general, se suprapun demersurile recente de reducere de personal.  

Astfel Ordinul nr. 4049/2017 reducea în 2017 numărul cadrelor din învățământul special cu 

297. De curând Ordinul nr. 5.282/10.10.2018 pentru modificarea Anexei la OMEN nr. 

4884/2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi finanţat din bugetul de stat, prin 

bugetul MEN, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anul şcolar 2018-2019 

vine și crește restrângerea posturilor în învățământul special de la 16718 la 1667810 deci cu încă 

40.  

 

Sursa: Coaliția pentru educație11; www.coalițiaedu.ro 

Acestă realitate financiară conduce implicit la limitarea accesului la educație pentru 

copiii cu CES. Lipsa cadrelor din învățământul special devine una acută, iar redresarea 

deficitului de resurse umane trebuie să devină o prioritate dacă accesul la educație al copiilor 

cu CES este o preocuparea reală a Guvernului României.  

                                                
10 Ordinul 4049/2017 si Ordinul 5282/2018.  
11 Document de poziție – ROMÂNIA RĂMÂNE ȚARA U.E. CU CEA MAI MICĂ INVESTIȚIE 

ÎN EDUCAȚIE, realizat de Coaliția pentru Educație, decembrie 2017 
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IV. MECANISME DE IMPLEMENTARE, ACTORI ȘI STRUCTURI 
GUVERNAMENTALE/PUBLICE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA 
PREVEDERILOR LEGISLATIVE 

 

Sistemul educational românesc include în structura sa entități diverse care prin 

colaborare instituțională asigura inserția copiilor cu CES in școli, de masă sau speciale. 

Structurile guvernamentale și comisiile implicate direct în învățământul special și învățământ 

special integrat sunt enumerate mai jos: 

Inspectoratele Județene (ISJ) au în structură un inspector responsabil de învățământul 

special. De asemenea, inspectoratele școlare județene sunt instituțiile care centralizează 

efectivele de copiii cu CES.  

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) sunt organismele care 

se subordonează ISJurilor. În cadrul  acestei instituții  funcționează Serviciul de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) care se ocupă de evaluarea copiilor cu CES și 

repartizarea lor în unități de învățământ, fie de masă, fie speciale, în funcție de tipul și gradul 

de handicap al elevului. Activitatea CJRAE/CMBRAE este reglementată prin OM nr. 

5.555/7.10.2011 privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. 

Comisia pentru Orientare Școlară și Profesională (COSP) este organizată la nivelul 

CJRAE/CMBRAE, însă este numită prin decizia inspectorului școlar. COSP este o comisie 

interinstituțională formată din directorul CJRAE, inspectorul școlar pentru învățământul 

special, un reprezentant CJRAE/CMBRAE membru al consiliului de administrație, un 

reprezentant din DGASPC, un reprezentant din partea Consiliului județean, un reprezentant din 

partea școlii speciale și un reprezentant dintr-un ONG de profil.  

Școlile speciale sunt subordonate inspectoratelor școlare județene. În cadrul lor 

funcționează Comisia internă de evaluare continuă (CIEC). Aceasta monitorizează 

parcursul educațional al copiilor cu CES și conduc evaluarea periodică.  



20 

Școlile de masă sunt și ele subordonate inspectoratelor școlare județene. În cadrul 

acestora însă nu există comisii interne de evaluare, aceasta fiind făcută de profesorul de la clasă 

cu sau fără profesorul de sprijin și itinerant.  

Încadrarea în grad de handicap se face de către Direcțiile Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului (DGASPC) prin Serviciul de evaluare complexă (SEC), serviciul de 

evaluare complexă a copilului.   

Principalii actori implicați în aplicarea prevederilor legale în domeniul educației copiilor 

cu cerințe educaționale speciale sunt prezentați în figura de mai jos: 

Fig. 2 - Reprezentarea grafică a ierarhiei instituționale din educația copiilor cu CES 

Ordinul 5574/2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, 

elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integrați în învățământul de masă menționează 

existența Comisiei Naționale pentru Educație Specială care stabilește standardele concrete 

pentru evaluarea conținutului specific proceselor educaționale din învățământul special. În 

cercetarea efectuată nu am putut-o identifica în organigrama Ministerului Educației, această 

comisie rămânând doar un deziderat. Există însă un inspector general pentru învățământ 

special și special integrat în Ministerul Educației. 
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În 2016, guvernul a emis Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei 

pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum 

şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale 

speciale prin care se legitimează colaborarea interinstituțională.  

Un aspect important care a fost subliniat în Raportul UNICEF12, Copiii cu dizabilități, 

și care ar putea contribui la îmbunătățirea accesului și participării la educație a copiilor cu 

dizabilități, este necesitatea unui sistem de raportare unic, interinstituțional, a datelor privind 

educația acestora, dar și alte aspecte legate de sănătate, asistență socială etc, analiza lor, cu 

scopul îmbunătățirii politicilor deficitare. Registrul Electronic al Persoanelor cu Handicap este 

considerat a fi un mijloc care ar face posibilă colectarea datelor în mod eficient și în timp real. 

Pentru copiii cu dizabilități registrul ar trebui să cuprindă anunțul handicapului, diagnostigarea, 

accesul la servicii de recuperare, integrare , incluziune socială, educațională, socială, 

vocațională, ieșirea din sistem sau tranziția către sistemul de protecție a adultului cu dizabilități.  

Acest model de colaborare este larg utilizat în țările în care educația copiilor cu CES este 

o prioritate.  Dacă acesta va fi un model funcțional în România, el va crea considerabil 

premisele unei mai bune inserții a copiilor cu CES în învățământ.  

 

 

 

 

 

 

                                                

12 Raport - Copii cu dizabilități, UNICEF (2013) 
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V. MODALITATEA DE ASIGURARE A ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI A INCLUZIUNII 
COPIILOR  

 

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, în 

special la nivel preșcolar și primar este nu numai un drept, 

dar și o prioritate conform prevederilor guvernamentale. 

Accesul la educație a copiilor cu nevoi speciale este 

facilitate în unități de învățământ special și învățământ 

special integrat.  

V. a Procesul de integrare 

 Realizarea integrării copiilor cu CES se face prin 

servicii specializate oferite de profesori cu psihopedagogie specială și de profesori itineranți și 

de sprijin. Etapele de acces la educație al copiilor cu CES, așa cum sunt specificate în Ordinul 

1985/2016, sunt: 

           

Fig. 5: Reprezentarea grafică a procesului de acces la educație al copiilor cu CES.  
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Integrarea școlară a copiilor cu CES se face, în funcție de tipul de handicap, în unități de 

învățământ speciale sau de masă. Copiii cu CES sunt repartizați diferitelor tipuri de învățământ 

în urma obținerii unui certificat de încadrare în handicap de la DGASPC-uri. Ulterior copiii 

sunt evaluați și orientați prin comisia COSP, comisie inter-instituțională din cadrul SEOSP, din 

cadrul CJRAE/CMBRAE, care emite certificatul de orientare școlară și profesională. CJRAE 

/CMBRAE pe lângă emiterea certificatului de orientare școalară recomandă integrarea în școala 

de masă sau școala specială și se ocupă de arondarea elevului la unitatea de învățământ. 

Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională (SEOSP) funcționează în cadrul 

centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională (CJRAE), respectiv al Centrului 

Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educațională (CMBRAE) conform 

Ordinului 5574/2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integrați în 

învățământul de masă și au rolul de evaluare, acordare de asistență psihoeducațională și 

orientare școlară și profesională a copiilor cu CES.   

Procesul de evaluare a copiilor cu dizabilități include patru domenii majore: medical, 

psihologic, educaţional şi social, conf. art. 13 din Ordinul 6652. Evaluarea este un „proces 

complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din 

punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul 

copilului/elevului/tânărului cu CES”13. Există principii enumerate clar în Ordinul 6652 art. 12, 

care guvernează evalurea și asigură astfel calitatea acesteia.  

Pentru identificarea și aprecierea gradului de handicap se iau în considerare Clasificările 

Internaţionale ale Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii adoptată la nivelul Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2004). Încadrarea în grade de handicap se face în raport cu 

intensitatea deficitului funcţional individual şi prin corelare cu funcţionarea psihosocială 

corespunzătoare vârstei. Gradul de handicap este definit pe patru niveluri: uşor, mediu, 

accentuat şi grav. Gradul de handicap este atestat printr-un certificat emis de comisia din 

DGASPC-uri organizată în cadrul fiecărui consiliu judeţean. 

                                                
13 Ordinul nr. 6552/13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența 

psihoeducațională, orientarea școlară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a 

tinerilor cu cerințe educaționale speciale 



24 

În funcție de diagnosticul stabilit, copiii cu CES pot beneficia de învățământ special sau 

de învățământ de masă. Învățământul special se desfășoară exclusiv în unități de învățământ 

special. Învățământul special integrat se poate organiza în clase speciale integrate și individual 

sau în grupe integrate în clase de masă. În învățământul special sunt școlarizați copiii cu 

dizabilități medii, severe, grave sau profunde. În învățământul de masă sunt repartizați în urma 

evaluării CJRAE copiii cu dizabilități ușoare sau moderate.  

Orientarea școlară se face în funcție de tipul și gradul de deficiență, iar modalitatea în 

care acest proces se desfășoară este detaliată în art. 50 din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

Începând cu 2016, o dată cu apariția cu ordinului 1985, atât DGASPC, cât și CJRAE conduc 

evaluările în baza acestui act legislativ. Este esențială acordarea de suport educațional prin 

intermediul profesorilor de sprijin care să ajute copiii cu CES în adaptarea la un sistem nou și 

astfel să contribuie la o evoluție în procesul educațional. Ordinul 5574/2011 privind aprobarea 

Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii 

cu cerinţe educaţionale speciale, integrați în învățământul de masă stabilește obligativitatea 

serviciilor de sprijin prin asistarea elevului cu CES de către un profesor itinerant și de sprijin 

atunci când elevul este integrat în învățământul de masă și subliniază necesitatea serviciilor de 

sprijin specializate în asistența psihopedagogică. Acesta se realizează prin clase/grupe speciale 

din unități școlare speciale sau școli de masă; prin școli de masă, individual, cu sau fără servicii 

educaționale de sprijin; prin grupe sau clase din unități sanitare pentru copiii care necesită 

spitalizare mai lungă de patru săptămâni; la domiciliu, prin profesori itineranți. Procesul este 

unul gradual și presupune integrarea a 2-4 elevi cu deficiente într-o clasă sau grupă din 

învățământul de masă. Efectivul grupelor sau claselor integratoare trebuie să fie redus față de 

media efectivelor obișnuite.  

Prezența în învățământul de masă a unor copii cu CES, fără profesor de sprijin pune sub 

semnul întrebării obiectivitatea evaluărilor care se fac. Pe de altă parte, simpla prezență a 

acestora în sala de clasă nu reprezintă o garanție a unui proces educațional care va conduce la 

dezvoltarea elevului. Accesul nu întotdeauna înseamnă și calitate. 

Pe lângă școlile speciale care școlarizează copii cu mai multe tipuri de dizabilități, există 

școli pentru nevăzători și pentru copii cu surdocecitate. În ultimii ani s-a încercat integrarea 

copiilor nevăzători în școala de masă. Experiența demonstrează că mediul educațional nu este 

pregătit să accepte copiii cu CES și nu o oferă un mediu pentru o bună învățare. Lipsa 
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materialelor adaptate acestei deficiențe pe de-o parte, insuficienta pregătire a cadrelor didactice 

pentru lucrul cu copiii cu nevoi speciale pe de altă parte, limitează actul educațional dedicat 

copiilor nevazatori. Astfel școlile speciale pentru persoanele cu deficiențe de vedere rămân o 

alternativă mai bună a școlilor de masă.  În România sunt sub 10 instituții de învățământ pentru 

copiii cu deficiente de vedere. 14 

Studiul realizat de Livius Manea - Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România 

cu focalizare pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar15 documentează accesul 

la diversele tipuri și forme de învățământ și concluzionează că elevii cu deficiențe de vedere 

reprezintă ponderea cea mai importantă în învățământul superior.  

 

Fig 4: Tipul de dizabilitate și tipul de unitate de învățământ frecventată 

 

                                                
14 Sursa: https://nevazator.ro/educatie/ 
15 Manea, L. (2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar, Graficul 13, pag.36 
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V.b Accesul la educație 

În ultimii ani există o preocupare reală, demonstrată preponderent de sectorul non-

guvernamentul, pentru definirea problematicii copiilor cu CES. Studiile publicate de aceste 

organizații prezintă o realitate diferită de cea creionată în actele normative și investighează 

procesele educaționale “la firul ierbii”. Studiul realizat de UNICEF16, din 2015, în ceea ce 

privește accesul copiilor cu dizabilități, evidențiază faptul că, în majoritatea cazurilor, debutul 

școlar este momentul în care copiii sunt identificați ca având unele dizabilități sau nevoi 

speciale. Copiii din familiile dezavantajate (din mediul rural sau din zonele perifirice ale 

orașelor) au acces mai scăzut la serviciile oferite de instituțiile cu atribuții în acest sens. De 

asemenea, studiul arată că nu există un sistem de monitorizare unitar, explicit și detaliat cu 

privire la traseul educațional al copiilor cu dizabilități. Același lucru îl regăsim și la nivelul 

instituțiilor de învățământ, unde nu există strategii de monitorizare a copiilor cu dizabilități, 

proceduri care să permită intervenții eficiente, acest lucru realizându-se, de cele  mai multe ori, 

aleatoriu. 

 

Sursa: desteptarea.ro 

                                                

16 Educație pentru toți și pentru fiecare, accesul și participarea la educație a copiilor cu disabilități 

și / sau CES din școlile participante la campania UNICEF HAI LA ȘCOALĂ! (2015) 
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În ceea ce privește participarea copiilor cu dizabilități și / sau CES la educație, studiul 

arată că înscrierea copiilor în școlile publice este în primul rând rezultatul eforturilor părinților 

și mai puțin al instituțiilor care ar trebui să se ocupe de acest aspect, iar tranziția de la un ciclu 

educațional la altul se realizează cu dificultăți, motiv pentru care traseul educațional al copiilor 

cu dizabilități se încheie de cele mai multe ori la finalul gimnaziului.  

În cercetarea realizată în cadrul proiectului „TOATE drepturile fundamentale pentru 

TOATE persoanele cu dizabilități”17, desfășurat în perioada iunie 2014 - aprilie 2016 și finanțat 

prin granturile SEE 2009 - 2014, este analizată problematica accesului la educație a copiilor / 

tinerilor cu dizabilități, pe ciclurile de învățământ. Astfel, în ceea ce privește acesul copiilor cu 

dizabilități la grădiniță, părinții întâmpină dificultăți la înscrierea copiilor, lipsesc materialele 

educaționale pentru diferitele tipuri de dizabilități. De asemenea, chiar dacă sarcinile 

educaționale sunt adecvate tipului de dizabilitate, comunicarea cu copiii cu deficiențe auditive 

sau de auz este una dificilă, la fel cum sunt probleme legate de accesul copiilor cu dizabilitate 

motorie. Subiecții care au participat la studiu au opinat că participarea, cât mai devreme posibil, 

a copiilor cu dizabilități de auz sau de vedere este considerat un sprijin major în învățarea 

alfabetului Braille și limbajului mimico-gestual.  

În ceea ce privește accesul și participarea la educație a copiilor cu dizabilități, în 

învățământul primar, au fost semnalate următoarele probleme: numărul mare de elevi din 

clasele din învățământul de masă, dar și lipsa resurselor educaționale necesare copiilor cu 

deficiențe de auz sau auditiv fac aproape imposibilă integrarea acestor copii. La acestea se 

adaugă și faptul că profesorii din învățământul de masă nu au pregătire corespunzătoare 

diferitelor tipuri de dizabilitate. De cele mai multe ori au loc eforturi de incluziune a copiilor 

cu dizabilități, în detrimentul componentei integrative. 

Un exemplu concret care evidențiază limitările sistemului educațional apare in Studiul 

lui Livius Manea in care unul din subiecții intervievați oferă următorul răspuns legat de 

integrarea lui la grădiniță18.  

                                                
17 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar 

18 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar, pag.60 
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Deficienţă de auz: A mers direct la școală normală. Învățătoarea la început a spus că 

o ține o săptămână-două de probă, să vadă dacă reușește să facă față și a rămas în 

continuare la școală până la capacitate. Învățătoarea a apreciat că percepe foarte bine 

sunetele și asta o ajută la citit. La scris.... am scris puțin mai greu, dar mama lua 

caiete de la colegi acasă și continua să mă învețe...Eu notițe nu puteam lua în clasă 

deoarece scriam foarte greu... 

 

La nivelul gimnaziului, integrarea devine mult mai dificilă, cei mai mulți dintre profesorii 

de diferite discipline neavând niciun fel de pregătire în domeniul educației pentru copiii cu 

dizabilități. Pe de altă parte, copiii cu dizabilități întâmpină probleme mari la matematică și 

științe, gradul de dificultate al acestor obiecte fiind unul ridicat, iar conținuturile neadaptate 

nevoilor acestor copii. Este de remarcat și faptul că la gimnaziu, situațiile de discriminare sunt 

mai frecvente, iar prezența copiilor cu dizabilități în clasele din învățământul de masă nu este 

o practică obișnuită. Profesorii sunt informați dinainte despre prezența copiilor cu dizabilități, 

în clasele lor, tocmai pentru a evita situațiile care ar putea produce disconfort și discriminare 

pentru acești elevi. 

Livius Manea19, în baza cercetarilor realizate cu 99 de tineri cu dizabilități a realizat 

următorul grafic reprezentativ pentru accesul la educație al elevilor cu CES de gimnaziu, în 

funcție de tipul de dizabilitate. Este evident din informația prezentată că elevii cu deficiențe de 

tip vizual și auditiv își continuă traseul educațional în gimnaziu preponderent în scolile speciale 

chiar dacă acest proces implică uneori tranziția din învățământul de masă către cel special.  

                                                
19 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar, pag.73 
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Fig 5: Preluare din studiul efectuat de Livius Manea20, pag. 73 

În ceea ce privește accesul la liceu numărul copiilor cu dizabilități și / sau CES se reduce 

dramatic, conform studiului menționat. Cei mai mulți elevi cu dizabilități își continuă studiile 

liceale în școli speciale unde, se menționează, există provocări legate de lipsa manualelor și a 

resurselor educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor tipuri de dizabilități, fluctuația 

cadrelor didactice, lipsa folosirii tehnologiei informatice adecvate și care ar putea contribui la 

participarea la educație a acestor copii.  

Strategia Națională pentru protecția și promovare drepturilor copiilor (2014 - 2020) 

elaborată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice21, propune 

                                                
20 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar, pag.73 

21 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului (2014-2020) 
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menținerea copiilor / elevilor în școala de masă prin acordarea serviciilor educaționale, a 

terapiilor logopedice și consiliere psihopedagogică celor care prezintă probleme de adaptare, 

învățare, integrare sau a celor cu abateri comportamentale. De asemenea, orientarea către școala 

specială a copiilor cu dizabilităție să se realizeze numai în cazul în care elevul nu poate să se 

integreze în clasă din școala de masă.  

              

 

Având acestă realitate în față se ridică întrebarea cât de eficient este procesul educațional 

de care copiii cu CES  beneficiază o dată ce accesul este acordat. Informațiile culese „la firul 

ierbii” demonstrează pe de-o parte că procesul de integrare se produce parțial întrucât adaptarea 

școlii la nevoile copilului este problematică: lipsa profesorilor de sprijin; lipsa specialiștilor 

(care sa predea limbajul Braille, spre exemplu), lipsa materialelor didactice adaptate; 

neadaptarea curriculară; atitudinea discriminatorie cu care se confruntă copiii cu CES. Pe de 

alta parte o realitate de luat în seamă este aceea că numărul școlilor speciale este din ce în ce 

mai scăzut. Există județe în care școlile speciale nu mai funcționează și, astfel, copiii cu CES 

rămân neșcolarizați.  

Totodată, aceste două forme predominante de acces la educație a copiilor cu CES în 

Romania, descriu cu claritate paragidma educațională în care copiii cu CES se află și anume 



31 

una de segregare, mai degrabă decât cea de incluziune declarată retoric în reglementările 

guvernamentale.   
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VI. MODALITĂȚI DE ADAPTARE A SERVICIILOR EDUCAȚIONALE LA NEVOILE 

COPIILOR CU CES ȘI CU PRECĂDERE A CELOR CU DIZABILITĂȚI VIZUALE ȘI 
AUDITIVE  

 

 

Adaptarea în educația specială este esențială. Serviciile educaționale pentru copiii 

cu CES trebuiesc calibrate la nevoile reale ale copiilor în permanență. Adaptarea are loc 

pe mai multe planuri: cel curricular, logistic-structural, pedagogic și mental. În aceeași cheie, 

a integrări, asigurării și adaptării resurselor de orice tip, pentru accesul și participarea la 

educație a copiilor cu dizabilități, Strategia Națională privind Incluziunea Socială a 

Persoanelor cu dizabilități22 propune: 

• Asigurarea accesului persoanelor cu dizabiltăți la învățământul primar și secundar, 

gratuit, în condiții de egalitate cu ceilalți, în comunitățile în care trăiesc,  la învățământ 

superior, formare profesională, educație pentru adulți și formare continuă, fără 

discriminare și în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni; 

• Asigurarea dreptului persoanei cu dizabilități de a alege și o altă formă de educație 

(școala specială, învățământ la distanță, învățământ la domiciliu etc) în situațiile în care 

cerințele sale de învățare nu pot fi rezolvate cu expertiza și măsurile de sprijin 

complementar din școala de masă; alternativele educaționale speciale vor urmări aceleași 

obiective generale cu cele ale învățămțntului de masă; 

• Accesibilizarea învățământului de masă la toate nivelurile prin: adaptarea mediului 

fizic construit, transport, adaptarea mijloacelor și metodelor didactice (limbajul semnelor, 

                                                
22  Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități, 2014-2020. 

Politicile Sociale de la „reabilitarea” individului la reformarea societății 
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curriculum școlar flexibil, mijloace de instruire / învățare - scrierea Braille, texte mărite 

ori simplificate, site-uri web, tehnologii electronice asistvie de instruire / învățare; 

• Asigurarea serviciilor de sprijin individualizat pentru educație incluzivă și viață 

independentă; 

• Facilitarea învățării sistemelor alternative de scriere și comunicare verbală, a 

mijloacelor și formelor de orientare și a aptitudinilor de mobilitate de către copii și tinerii 

cu dizabilități, după caz, precum și facilitarea sprijinului și îndrumării între persoanele cu 

aceleași probleme; 

• Formarea profesioniștilor în domenii de strictă specializare pentru lucrul cu 

persoanele cu dizabiltăți: autism, logopedie, maladia Down, logopedie, demutizare, scriere 

Braille, limbajul semnelor.23 

VI. a Adaptarea curriculară 

Adaptarea curriculară este prevăzută în reglementari și este menită să asigure reușita 

educațională a copiilor cu CES. Conform Ordinului 5573/2011  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat, în 

cadrul învățământului special, planul de învățământ, programele școlare, manualele, precum și 

metodologiile didactice sunt adaptate tipului și gradului de dizabilitate cu aprobarea 

Ministerului. Fără această adaptare, procesul educațional al elevului cu CES și-ar pierde 

relevanța și eficiența.  Învățământul special beneficiază de programe școlare în funcție de 

gradul și de tipul de deficiență. Examenul de evaluare națională sau bacalaureatul încă nu se 

pot adapta. 

Legislația prevede organizarea învățământului special pe tipuri de categorii de CES: 

deficiențe intelectuale, fizice, motorii, neuromotorii, senzoriale (auditive și vizuale), socio-

afective și de comportament sau deficiențe asociate. De asemenea, se ține cont de gradul de 

deficiență: moderat, sever și profund.  

                                                
23 Text preluat din Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități, 

2010-2020, elaborată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
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În clasele din învățământul de masă în care se află copii cu CES, este permisă reducerea 

efectivului de copii. Această masură este gândită pentru a facilita o bună integrare a elevului 

cu CES. În ordinul 5573/2011 este specificat numărul de elevi din clasele speciale. Astfel, într-

o clasă pot fi scolarizați 8-12 copii cu deficiențe moderate sau ușoare, 4-6 copii cu deficiențe 

severe, profunde și multiple. În cazul copiilor cu deficiențe senzoriale, efectivul 

claselor/grupelor  este de 2-4 elevi, conform Ordinului 5573/2011. Ordinul 6552/2011, art. 1, 

pct 6)  specifică necesitatea unui interpret.   

Ordinul 5575/2011 privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase 

în spitale permite accesul la educație în forma prezenței profesorilor la domiciliu sau în spitale. 

Copiii care necesită școlarizare la domiciliu beneficiază de un număr de 4 ore la învățământul 

primar și 5 sau 6 ore pentru învățământul gimnazial și liceal. Durata cursurilor este de asemenea 

adaptată la 45 de minute pentru învățământul primar și 50 de minute pentru cel gimnazial și 

liceal. Școlarizarea la domiciliu poate fi efectuată atât de cadre didactice din învățământul de 

masă, cât și de cadre de sprijin și itinerante. Art. 10 din Ordin enumeră toate aceste categorii. 

Cadrele didactice care sunt implicate în educația specială sunt remunerate la plata cu ora. În 

plus, pe lângă serviciile educaționale, copiii cu CES, școlarizați la domiciliu, mai beneficiază 

de două ore pe săptămână de terapii specifice precum psiholog, logoped, kinetoterapeut, 

psihopedagog.  

Profesorii itineranți sau de sprijin sunt cei care efectuează, în funcție de particularitățile 

psihoindividuale ale copilului, adaptarea curriculară și ajustează, în măsura în care este 

posibil, programele și materialele de lucru. Informațiile culese din sistem relevă faptul că 

demersurile de adaptare sunt insuficiente și, cel mai adesea, copiii cu CES ajung să urmeze 

programa generală a Ministerului. În interviurile efectuate au fost date exemple de situații în 

care adaptarea curriculară era efectuată chiar de părinți în locul cadrelor didactice.  

Un subiect din studiul Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu 

focalizare pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar24, susține prin 

mărturia sa această realitate.  

 

                                                
24 Manea, L. ( 2016), Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România cu focalizare 

pe învățământul secundar superior, vocațional și universitar, pag.61 
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De asemenea, conform aceluiași studiu, curriculumul nu este adaptat pentru copiii cu 

dizabilități, în școlile de masă, iar metodele de predare sunt aceleași ca pentru toți elevii. Din 

păcate, nu există exemple de bună practică în domeniul adaptării curriculumului într-o școală 

de masă, la nevoile elevilor cu dizabilități. 

Un demers pozitiv derulat in 2018 a inclus un proces de consultare pentru realizarea 

planurilor cadru din învătământul special in care au fost consultați profesori din școlile speciale 

cu experiență și profesorii metodiști, demers ce garantează, că într-un procent destul de mare 

planurile de învățământ special sunt adaptate nevoilor copiilor cu CES. Ordinul nr. 3622/2018 

privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, 

elaborează 14 tipuri de planuri-cadru de învățământ, fiecare corespunzând unui tip de 

deficiență.  

VI. b Adaptarea funcțională 

O problemă majoră o reprezintă adaptarea structurală care se faciliteze accesul în spațiile 

educaționale. Menționăm aici existența rampelor, a lifturilor, a bancilor specializate, a 

tehnologiilor asistive, etc. În ceea ce privește adaptarea resurselor educaționale pentru copiii cu 

deficiențe auditive sau de vedere, lucrurile sunt chiar mai grave, accesul acestor copii fiind mult 

diminuat din cauza faptului că lipsesc manualele adecvate și tehnologiile asistive, dar și din 

cauza accesului limitat la tehnologiile informatice, conform studiului TOATE drepturile 

fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități25. 

Beneficiile sociale alocate copiilor cu CES constând în asigurarea alocației pentru hrană, 

rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, serviciile de cazare în internate contribuie într-o mare 

măsură la accesarea serviciilor de educație specializată. Pentru a oferi acces la educație copiilor 

cu dizabilități locomotorii, legislația obligă instituțiile locale, precum și actorii sociali locali la 

organizarea  transportului special.  

                                                

25  Manea, L. Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016) 
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Este, așadar, evident faptul că la nivel legislativ și strategic problema adaptării resurselor 

educaționale pentru participarea la educație a copiilor cu dizabilități este abordată, în acord cu 

cerințele europene, pe care România s-a angajat să le respecte și să le implementeze.  

VI. c Adaptarea pedagogică 

Cu toate că legislația existentă prevede anumite adaptari ale serviciilor educaționale, 

pentru a acorda șanse egale la educație și copiilor cu dizabilități și / sau CES, realitatea din școli 

ne arată că există încă aspecte care provoacă dificultăți mari acestor copii. Un prim aspect este 

legat de formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul de masă, în domeniul 

educației speciale, a integrării copiilor cu dizabilități. Astfel, profesorii nu beneficiază de niciun 

fel formare în domeniul lucrului cu copiii cu dizabilități, conform UNICEF26. 

Pe de altă parte, există așa numitul „curriculum ascuns” exprimat prin atitudini,  

comportamente și practici care, de multe ori, nu arată o abordare incluzivă sau integrativă la 

nivelul școlilor de masă. Inexistența lifturilor sau plasarea laboratoarelor la etaje care nu permit 

accesul elevilor cu dizabilități vin să confirme existența acestui curriculum ascuns deloc 

integrator. 

În cazul copiilor cu deficiențe senzoriale, cadrele didactice trebuie să cunoască limbaje 

și coduri de comunicare specifice, scrierea Braille la nevăzători sau limbajul mimico-gestual la 

copii cu deficiențe de auz, se precizează în Ordinul 5573/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcționare a învățământului special şi special integrat,(art. 

105, 2).  

Un aspect care merită atenție, în legătură cu adaptarea resurselor educaționale și a 

curriculumului pentru copiii cu deficiențe de vedere sau de auz, este faptul că studiul ia în 

considerare și opiniile elevilor și tinerilor cu dizabilități auditive și vizuale. Aceștia confirmă 

necesitatea învățării limbajului Braille si a celui mimico-gestual de către profesorii din școlile 

de masă, acest lucru fiind aproape inexistent. Școlile nu sunt dotate cu logistică informatică 

specifică copiilor cu deficiențe de auz sau de vedere. Același lucru se întâmplă și la nivel 

                                                
26 Educație pentru toți și pentru fiecare. Accesul și participarea la educație a copiilor cu dizabilități 

și / sau CES din școlile participante la campania HAI LA ȘCOALĂ! (UNICEF, 2015) 
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universitar, unde accesul și participarea tinerilor cu dizabilități este și mai dificilă, elementele 

adaptate diferitelor tipuri de dizabilități fiind insuficiente. Cele mai mari probleme de adaptare 

se constată în școlile de masă, unde apar și aspectele legate de nivelul de pregătire a 

profesorilor, dar și deschiderea lor către adaptarea strategiilor de învățare, a stilului de predare 

la nevoile elevilor cu deficiențe de auz, văz sau alte dizabilități.  

 

 

Sursa: https://www.startupcafe.ro/idei-si-antreprenori/thats-aplicatie-nevazatori.htm 

În secolul XXI, tehonologia a devenit un instrument educațional nelipsit elevului 

și dezvoltarea tehnologică rapidă a ultimilor ani a facilitat accesul la educație al elevilor 

cu CES.  

Soluții tehnologice încep să apară și ele merită valorizate până în momentul în care vor 

fi adoptate, în masă,  la nivel național. Proiectul Școala pentru toți al Editurii Hyperion 

presupune adaptarea materialelor didactice la nevoile copiilor cu dizabilitati de vedere27 . 

“Profu de Braille” este o platformă interactivă de învățare a limbajului de comunicare pentru 

nevăzători care promite însușirea limbajului Braille în 3 zile28. O astfel de resursă ar putea 

compensa lipsa acută a cadrelor specializate în acest limbaj de comunicare. THATS (Touch 

                                                
27 http://www.scoalapentrutoti.ro/ 
28 https://www.baum.ro/index.php?language=ro&pagina=produse&subpag=profudebraille 
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& Hearing Assistive Teaching System) este un soft dezvoltat de antreprenori români care 

asistă persoanele cu deficiențe de vedere să „vadă” hărți, poze, tablouri și imagini diferite29.   

 În declarațiile lor, elevii cu CES, susțin importanța impactului pe care tehnologia l-a 

avut și îl poate avea în învățare. Din diagrama de mai jos, procentul cel mai mare certifică 

incapacitatea strategiilor guvernamentale de a facilita accesul real la educație al copiilor cu 

CES30. 

  
Sursa: Manea, L., Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016) 
 

 

                                                
29 https://www.startupcafe.ro/idei-si-antreprenori/thats-aplicatie-nevazatori.htm 
30 Manea, L. Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016), pag 89 
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La nivel guvernamental, România însă nu a găsit resursele necesare nici în plan 

financiar prin oferirea de obiecte tehnologice gen tablete, calculatoare, laptopuri, telefoane 

mobile,  dar nici în cel al formării cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei ca instrument 

de învățare. Un altfel de suport ar contribui cu ușurință nu numai la accesul la educație și la 

menținerea pe termen lung în procesul educațional dar și la progrese semnificative ale elevilor 

cu deficiențe de vedere și auz.   
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VII. ROLUL ȘCOLILOR, AL CADRELOR DIDACTICE ȘI AL CADRELOR DIDACTICE DE 
SPECIALITATE ÎN OFERIREA EDUCAȚIEI SPECIFICE COPIILOR CU CES ȘI FORMAREA 
CADRELOR DIDACTICE DE SPECIALITATE (PROFILUL PERSONALULUI IMPLICAT, 
CERINȚELE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ PENTRU 
LUCRUL CU COPII CU CES) 

 

Accesul la educație a copiilor cu nevoi speciale se face, așa cum am văzut anterior,  prin 

învățământ special sau învățământ special integrat. Educația specială este asigurată de profesori 

de psihopedagogie specială și de profesori itineranți și de sprijin. Sunt calificați în aceste posturi 

profesorii care au studii universitare cu calificare în psihopedagogie specială, psihologie sau 

pedagogie și absolvenții de master didactic cu specializare în psihopedagogie. Aceasta este o 

condiție obligatorie pentru fi abilitat în lucrul cu copiii cu CES. O altă condiție obligatorie este 

efectuarea unui stagiu practic de un an cu cu profesor-mentor cu experiență în educația specială. 

Programele universitare de psihopedagogie specială sunt derulate de cele patru mari 

centre universitare: București, Cluj, Iași și Timișoara, dar și universitățile din orașele mai mici 

au dezvoltat astfel de programe: Oradea,  Brașov sau Constanța.  

Profesorii de sprijin și itineranți sunt angajați ai unităților de învățământ special.  Există 

situații când aceștia sunt angajați într-o unitate de învățământ de masă, unitatea cu cei mai mulți 

copii cu CES sau sunt angajați ai CJRAE, doar atunci când în județ nu există unitate de 

învățământ special. În fiecare an școlar, angajarea personalului didactic în învățământul special 

și special integrat se face în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special, care este 

respectat în fiecare etapă a mișcării personalului didactic31. Art. 22 din Ordinul 5574/2011 

identifică modalitatea de formare profesională a cadrelor din învățământul special sub forma 

cursurilor de formare în domeniul educației incluzive, organizate de Ministerul Educației.  

Învățătorii și profesorii din învățământul de masă sunt stimulați să integreze copii cu CES 

prin acordarea de un număr de cel puțin 5 puncte, dar nu mai mult de 10 puncte pentru fiecare 

copil (art. 23). 

 

                                                
31 http://www.isj.tm.edu.ro/media/documents/exterior/9bf927b8-1d51-11e8-89eb-

0505699a436.pdf 

http://www.isj.tm.edu.ro/media/documents/exterior/9bf927b8-1d51-11e8-89eb-0505699a436.pdf
http://www.isj.tm.edu.ro/media/documents/exterior/9bf927b8-1d51-11e8-89eb-0505699a436.pdf
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Ocuparea posturilor urmează același parcurs prevăzut  la art. 89 din Legea nr. 1/2011. 

Norma de lucru a profesorilor din învățământul special este cea prevazută în art. 262 pct. e) din 

Legea nr. 1/2011 și este de 16 ore de predare pentru învățători și profesori. Cele 16 ore de 

activitate presupun cel putin 50% activitate în clasă, în parteneriat cu cadrul didactic de la clasă 

și activitate directă cu copilul în afara orelor de curs. 

Numărul de elevi cu CES cu care profesorii pot lucra este stabilit în Ordinul 5574/2011, 

art. 11 astfel: 

- 8-12 elevi cu deficiențe moderate sau ușoare, integrați individual ori în grupuri de câte 

2-3 în clase din învățământul de masă.  

- 4-6 elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate, integrați individual ori în grupuri 

câte 2-3 în clase din unități de învățământ de masă. 

Profesorul itinerant și de sprijin are in fișa postului responsabilitatea de a colabora cu 

toate cadrele din școala de masă și de a pune în aplicare un plan individualizat. În egală măsură, 

acesta colaborează cu comisia internă de expertiză din unitatea de învățământ special pentru 

evaluarea și aplicarea planului de servicii individualizat.  

Discuțiile cu directori din școli de masă, din Regiunea SV și NE, dar și cu directorii a 

patru școli speciale din județele Dolj și Iași și cu un inspector pentru învățământul special au 

evidențiat faptul că în școlile de masă pregătirea profesorilor în domeniul lucrului cu elevii cu 

dizabilități și / sau CES este deficitară sau chiar inexistentă, atât la nivelul formării inițiale cât 

și la cel al formării continue. Din aceste motiv, profesorii sunt rezervați, uneori chiar ostili, 

integrării elevilor cu dizabilități în învățământul de masă. Pe de altă parte, numărul mare al 

elevilor din clasele din școlile de masă fac dificilă acordarea atenției și sprijinului din partea 

profesorului pentru copiii cu dizabilități. Nevoia mare a profesorului de sprijin pentru copiii cu 

CES a fost accentuată în absolut toate școlile.  

Din perspectiva personalului didactic care lucrează în școlile speciale, rolul profesorului, 

conform celor afirmate de profesorii și directorii care au fost invitați la exprimarea opiniilor, 

este văzut din următoarele perspective: 
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• Asigurarea confortului, siguranței și stării de bine pentru copiii cu dizabilități și / sau 

CES; 

• Oferirea serviciilor educaționale de calitate care să le permită să progreseze, să învețe 

și să acceadă la cicluri superioare de educație; 

• Integrarea copiilor cu dizabilități și / sau CES în învățământul de masă; 

• Facilitarea accesului pe piața muncii, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, cu 

demnitate, încredere și speranța împlinirii personale. 

Perspectiva profesorilor din învățământul de masă este diferită, cauzele ținând de 

paradigma segregaționistă în care aceștia au fost formați, dar și de lipsa pregătirii și a resurselor 

necesare accesului, participării și învățării pentru copiii cu dizabiltăți. Un interviu recent cu un 

cadru didactic de matematică din școala de masa care a intrat în procesul de școlarizare la 

domiciliu a unui copil cu CES a recunoscut lipsa de pregătirea psihopedagogică necesară pentru 

gestionarea activitatii cu elevul respectiv dar și ineficiența actului educațional neadaptat la 

nevoile copilului și neadecvat tipului de dizabilitate.  

Un aspect important se desprinde atât din analiza efectuată aici, cât și din studiile realizate 

de alți specialisti în domeniu: lipsa de formare inițială și continuă a profesorilor din 

învățământul special atrage după sine compromiterea actului educațional realizat 

necorespunzător nevoilor specific ale copiilor cu CES și implicit stagnează dezvoltarea copiilor 

și pregătirea lor pentru o viață activă în comunitate.  

În dreptul copiilor cu deficiențe auditive și vizuale, efectul dramatic decurge nu numai 

din lipsa cadrelor care cunosc limbajele de comunicare specifice acestor deficiențe senzoriale, 

dar și din forțarea acestor copii să se adapteze metodelor învățământului de masă ca urmare a 

lipsei de cadre specializate.    

 

  



43 

VIII. ROLUL ONG-URILOR ȘI AL ALTOR PĂRȚI COINTERESATE ÎN PROMOVAREA ȘI 
IMPLEMENTAREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE PENTRU COPII CU CES ȘI ÎN 
ASIGURAREA UNUI MEDIU INCLUZIV PENTRU ACEȘTIA  

 

În România, spre deosebire de statele care au adoptat educația incluzivă, principalii 

promotorii ai acesteia sunt ONG-urile. Există nenumărate ONG-uri mici, fondate de părinții 

copiilor cu CES, care luptă la nivel local pentru drepturile și accesul la educație al copiilor lor 

și la dezvoltarea și implementarea proiectelor relevante. Adesea ei devin, în mod direct, 

facilitatori ai procesului educativ în lipsa soluțiilor funcționale pe care sistemul le promite. 

Alteori, înțelegând cel mai bine nevoile educaționale ale copilului își asumă educația copiilor 

lor prin programe de educație non-formală. Tot ONG-urile au și un puternic rol de advocacy și 

aduc în sfera guvernamentală propuneri care să accelereze adoptarea educației incluzive.   

 

Sursa: Școala specială Sf. Mina, Craiova; 

Două mari organizații au studiat îndeaproape în ultimii doi ani, problematica accesului la 

educație pentru copiii cu CES: Asociația Reţeaua Naţională de Informare și Cooperare 

pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerinţe Educative Speciale 
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(RENINCO)32 și UNICEF România33. Ambele au realizat analize complexe ale educației 

pentru copiii cu CES, au analizat cadrul legislativ și au semnalat probleme de funcționare în 

serviciile educaționale pe care statul român le oferă copiilor cu CES.  

Sense International 34  este o fundație care lucrează în folosul persoanelor cu 

surdocecitate din România. Întelegând nevoile acestui grup vulnerabil, organizația 

implementează activ proiecte care aduc beneficii copiilor cu deficiențe de auz.  

Fundației Romanian Angel Appeal (RAA)35 deși nu are ca beneficiari exclusivi copiii 

cu dizabilități dezvoltă proiecte în beneficiul copiilor și tinerilor cu nevoi este un actor social 

important.  

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD)36 este de 

asemenea un actor social care își propune să răspundă la nevoia de promovare, protecție și 

consolidare a drepturilor copiilor cu dizabilități. CEDCD a realizat o serie de studii despre 

copiii cu dizabilități și este un centru resurse. De curând CEDCD a dezvoltat proiectul educația 

incluzivă.info care promovează conceptul de educație incluzivă așa cum este el formulat în 

politicile internaționale.    

Există două organizații naționale dedicate problematicii persoanelor cu deficiențe 

auditive și vizuale. Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Națională a Surzilor 

din România.  Asociația Nevăzătorilor din România este o organizație nonguvernamentală 

națională, de utilitate publică și are ca scop promovarea drepturilor persoanelor cu deficiențe 

de vedere, atât adulți, cât și minori.  

Asociația Naționala a Surzilor din România este o organizație nonguvernamentală, 

independentă, non-profit, necondiționată politic și religios, cu personalitate juridică, care apară 

și promovează drepturile și interesele sociale, profesionale, culturale și educative a persoanelor 

cu deficientă de auz (surzi, surdo-muti, hipoacuzici) pentru incluziunea socială și egalitatea de 

                                                
32 http://www.reninco.ro/ 
33 http://www.unicef.ro/ 
34 https://surdocecitate.ro/ro/acasa/ 
35 https://www.raa.ro/ 
36 http://www.cedcd.ro/ 
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șanse. Acestea nu dețin informații privind copiii cu deficiențe vizuale și auditive, iar 

demersurile acestora se focalizează preponderent pe servicii pentru adulți. 

Cu certitudine există mai multe organizații ale societății civile care au dezvoltat 

intervenții de calitate, relevante pentru ca ele înțeleg în profunzime problematica educației 

speciale. Potențarea parteneriatului social, lărgirea comunității de intervenție sunt demersuri 

care ar putea crește șansele copiilor cu CES. În Italia, de exemplu, statul a predat astfel de 

proiecte, ONG-urilor, acelor cooperative sociale care au o capacitate mai mare de a soluționa 

problemele educației speciale.  
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IX. BUNE PRACTICI: IDENTIFICAREA FACTORILOR/MĂSURILOR CARE ASIGURĂ 
BUNA CALITATE A SERVICIILOR EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI 
VIZUALE ȘI AUDITIVE 

 

O presupoziție importantă în integrarea cu succes al copiilor cu CES este beneficiul 

parteneriatul dintre părinți și scoală. Fără implicarea părinților, școala nu poate să răspundă 

în mod corespunzător nevoilor educaționale ale copiilor cu CES. Părinții copiilor cu CES au un 

rol foarte important în procesul de integrare în învățământ, dar și de progres în sistemul 

educațional, implicându-se în toate demersurile necesare parcursului educațional al copilului. 

Acordând importanță părinților și construind un bun cadru de colaborare, școala ar crește 

considerabil calitatea educației copiilor cu CES. 

 

 Sursa: Ziarul Adevarul, foto Marian Iliescu 

Proiectele finanțate fie din surse private, fie cu fonduri europene au creat în ultimii ani 

spațiul în care exemple de educație relevantă pot fi puse în practică. Şcoala Gimnazială Specială 

pentru deficienţii de auz „Sfânta Maria” din Bucureşti este un astfel de exemplu pozitiv. Ținând 

cont de spectrul limitat de meserii la care copiii cu dizabilități auditive au acces, școala a 

introdus un opțional de practică tipografică.  Succesul acestui demers a determinat administrația 
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școlii să înființeze o clasă și astfel 12 copii cu deficiențe de auz au dezvoltat abilitățile necesare 

meseriei de tipograf37.  

În Județul Dolj, proiectul „Eficienți, nu deficienți”, propus de Liceul Tehnologic Special 

„Beethoven” Craiova poate fi un exemplu de bună practică prin activitățile care cresc șansele 

de integrare pentru 24 elevi cu dizabilități, prin dezvoltarea competențelor practice de la școala 

postliceală. 

Școlile speciale, deși segregatoare prin natura lor, pot crea oportunități de integrare 

socială și profesională dacă  își asumă, ca în exemplul anterior, obiectivele de învățare reală. În 

cadrul acestor școli există o experiență acumulată de-a lungul anilor și o bună înțelegere a 

problemelor și nevoilor copiilor cu CES setând o premisă de reușită pe termen lung.   

În același timp, studiul menționează faptul că în România încrederea în învățământul 

special este mare, iar includerea copiilor cu dizabilități în școli speciale constituie soluția pentru 

educația acestora. Accesul în învățământul special este considerat a fi un traseu cu sens unic, 

ceea ce înseamnă că toată educația formală trebuie urmată în acest sistem, fără prea multe 

posibilități de schimbare a traseului către învățământul de masă.  

Proiectele finanțate din surse private și ale căror idei sunt generate chiar de către părinții 

copiilor cu CES oferă un exemplu de bune practici care, scalate corespunzător, ar crește nu 

numai stima de sine a copiilor cu CES care astfel se simt valorizați, ci și șansele acestora la o 

viață adultă activă și independentă. 

 

 

 

 

 

                                                
37 https://adevarul.ro/educatie/scoala/tipografia-copiilor-deficiente-auz-

1_548b1926448e03c0fdb0a5b6/index.html 

https://adevarul.ro/educatie/scoala/tipografia-copiilor-deficiente-auz-1_548b1926448e03c0fdb0a5b6/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/tipografia-copiilor-deficiente-auz-1_548b1926448e03c0fdb0a5b6/index.html
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X. POTENȚIALE OBSTACOLE ÎN ACCESUL LA EDUCAȚIE PENTRU COPIII CU CES ȘI 
EFECTELE NEGATIVE ALE LIPSEI ACCESULUI LA EDUCAȚIE AL ACESTORA: 
CURRICULUM, STRUCTURI ORGANIZATORICE, ATITUDINI FAȚĂ DE COPIII CU CES, 
RESURSE, PREGĂTIREA PROFESORILOR ETC. 

 

Accesul la educație este un 

drept fundamental garantat. Prin 

educație, individul se poate dezvolta 

ca persoană, poate accede la un statut 

profesional și economic, iar 

dezvoltarea sa socială este în strânsă 

interdependență cu dezvoltarea sa 

educațională. Nu putem vorbi despre 

dezvoltare personală, despre dobândirea abilităților de viață și despre atingerea potențialului ca 

ființe sociale, dacă este îngrădit accesul la educație. 

Principalele obstacole care împiedică accesul la educație al copiilor cu CES sunt de ordin 

fizic, mental, social și financiar. Începând de la cadrul legislativ și până la obținerea unei 

diplome de absolvire de către elevi cu CES, învățământul special din România prezintă mai 

multe probleme. 

X.1. Încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, discriminarea și cadrul legislativ 

nealiniat la cerințe internaționale 

 

În România anului 2018 nu există educație incluzivă decât la nivel declarativ, iar actele 

normative se focalizează pe educația integrată, la care s-a renunțat de multă vreme, în multe 

țări din lume.  

Prevederile legislative conturează un cadru cât mai accesibil și de bună calitate prin 

identificarea unor principii de guvernare în învățământul special și special integrat în art. 4 din 

Ordinul 6652/2011. Aceste principii sunt: 

a) principiul echității - din perspectiva dreptului la educație, în baza căruia accesul la 

învățare se realizează fără discriminare;  
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b) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

personală și social-economice;  

c) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale 

maxime, prin gestionarea resurselor existente;  

d) principiul asigurării egalităţii de şanse - în scopul facilitării accesului la orice formă 

de educaţie şi asigurării şanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, 

naţionalitate, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată;  

e) principiul incluziunii sociale;  

f) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;  

g) principiul participării şi responsabilizării părinţilor. 

În practică însă, există nenumărate abateri de la aplicarea acestor principii și nu de puține 

ori societatea civilă sau părinții au prezentat situații clare în care aceste principii sunt încălcate 

fără a fi luate măsuri. 

Cazuri reale despre aceste abuzuri există și sunt documentate38: 

Deficienţă de vedere: În clasa I îmi amintesc că în primul rând un domn învățător NU 

A VRUT să mă ia la școală, nu a vrut să-mi fie învățător” pentru că nu știa el cum să 

se comporte..., nu știa nimic”. Eu împlineam 7 ani în februarie și dumnealui a motivat 

că îi primește la școală doar pe cei care împlinesc vârsta de 7 ani până la 1 ianuarie... 

ăsta a fost motivul invocat! Din ianuarie până în februarie era prea mare diferența! 

 

O altă situație frecventă cu care se confruntă în realitate copiii cu CES este cea a 

discriminării. Întrucât succesul în educație în trendul actual se măsoară în performanță, 

competiție și excelență academică, școlile de elită nu primesc copii cu CES aceștia devenind în 

mod vizibil un obstacol în atingerea obiectivelor de performanță. Au existat situații concrete 

                                                
38 Manea, L. Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016), pag 60 
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când părinții copiilor din învățământul de masă au invocat “deranjul”  și au solicitat excluderea 

copiilor cu CES39.  

Toate aceste exemple infirmă astfel principiile enunțate în diversele acte normative sau 

strategii naționale. Astfel se impune un angajament legislativ în România, cât mai curând, 

pentru asigurarea educației incluzive pentru copiii cu CES, un angajament care să ofere soluții 

viabile și funcționale.   

X.2. Formarea profesională a cadrelor din învățământul special sau a cadrelor didactice 

care lucrează cu copii cu CES și condițiile de muncă ale acestora 

Formarea profesională este esențială în reușita actului educativ. Un cadru didactic 

bine pregătit va atrage cu sine un proces educațional de calitate. Cadrele didactice din 

învățământul special au nevoie de cursuri de formare în ppermanență pentru a putea face față 

provocărilor educației speciale. Realitatea din învățământul special este ca atât calitatea, cât și 

numărul de ore de formare este insuficient.  

Lipsa de experiență a cadrelor didactice de predare în diverse clase unde există o gamă 

largă de nevoi funcționale este de asemenea o barieră în calea copiilor cu CES. Personalul 

instituțiilor de învățământ nu este pregătit pentru a se ocupa de copii cu CES, nu știe cum să 

colaboreze cu asistenții educaționali sau asistenții de îngrijire personală, ceea ce duce la 

izolarea copilului cu CES chiar în cadrul clasei.  

Profesorii din școlile speciale invocă adesea lipsa condițiilor adecvate de muncă și lipsa 

de susținere. Pe de altă parte aceștia sunt supraîncărcați atât cu predarea, cât și cu evaluarea 

periodică. Adaptarea curriculară trebuie făcută tot de profesorii de sprijin, iar în învățământul 

de masă de către profesorul de la clasă. În interviurile realizate cu profesori care realizează 

școlarizare la domiciliu s-a ridicat problema lipsei de formare specializată în lucrul cu copiii cu 

deficiențe. Adesea profesorii din școala de masă sunt puși în situația de a efectua școlarizarea 

fără pregătirea corespunzătoare. Ei admit că deși copiii au în acest fel acces la educație, procesul 

educațional un este eficient, iar progresele se realizează în timp îndelungat și nu pentru lungă 

durată.  

                                                
39 Manea, L. Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016), pag 31-32 
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Un obstacol evident în accesul la educație și în buna desfășurare a procesului de integrare 

a elevilor cu deficiențe de vedere din învățământul din județul Dolj îl reprezintă lipsa ofertei de 

formare pentru învățarea alfabetului Braille. În județul Dolj o astfel de problemă a fost 

semnalată de presa locală40. Pentru autorizarea acestei forme de învățământ, pe lângă baza 

materială este necesară și formarea cadrelor didactice. Aceste lipsuri determină de multe ori 

familiile să își schimbe localitatea de reședință doar pentru a oferi copiilor acces la educație 

acolo unde li se oferă o opțiune.  

 

Sursa: Gazeta de Sud; Foto: Lucian Anghel 

X.3. Finanțarea educației speciale 

Lipsa mijloacelor financiare afectează accesul echitabil al elevului la educație, mai 

ales dacă se iau în calcul toate tipurile de servicii necesare (echipamente ajutătoare, însoțitori, 

interpreți, specialiști, terapeuți etc.). Sunt multe cazurile în care, cu puține resurse financiare 

care să permită asigurarea de servicii specializate, mai mulți elevi ar putea avea rezultate mai 

bune în educație.  

Numărul insuficient de profesori de sprijin sau itineranți este generat în mod direct de 

lipsa alocărilor financiare ale Ministerului Educației către învățământul special. În județul Dolj, 

                                                
40 http://www.gds.ro/Local/2016-02-16/drama-copiilor-nevazatori-trimisi-la-studii,-de-

mici,-la-sute-de-kilometri-de-casa-nicoleta-calin,-fetita-cu-voce-de-e-xceptie-care-

viseaza-sa-cante/ 
 

http://www.gds.ro/Local/2016-02-16/drama-copiilor-nevazatori-trimisi-la-studii,-de-mici,-la-sute-de-kilometri-de-casa-nicoleta-calin,-fetita-cu-voce-de-e-xceptie-care-viseaza-sa-cante/
http://www.gds.ro/Local/2016-02-16/drama-copiilor-nevazatori-trimisi-la-studii,-de-mici,-la-sute-de-kilometri-de-casa-nicoleta-calin,-fetita-cu-voce-de-e-xceptie-care-viseaza-sa-cante/
http://www.gds.ro/Local/2016-02-16/drama-copiilor-nevazatori-trimisi-la-studii,-de-mici,-la-sute-de-kilometri-de-casa-nicoleta-calin,-fetita-cu-voce-de-e-xceptie-care-viseaza-sa-cante/
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sunt 22 de posturi de professor itinerant și de sprijin, iar copii cu CES orientați spre școlile de 

masa sunt peste 200, cu grade diferite, peste 100 au deficiențe grave. Din această situație reiese 

faptul că nu există suficiente cadre care să acopere nevoia de educație specială a copiilor cu 

CES.  

X.4. Serviciile educaționale oferite copiilor cu CES 

Copiii cu CES au nevoie de servicii complexe, de mai multe tipuri. În general, atât 

specialiștii, cât și serviciile există în oferta orașelor mari, zonele rurale fiind defavorizate. 

Imposibilitatea de acces fizic în școli a copiilor cu CES este un neajuns vizibil pe care sistemul 

de educație nu a reușit încă să îl reglementeze.  

Încadrarea unui elev cu CES presupune un parcurs instituțional laborios. Se întâmplă ca 

dizabilitatea să nu fie încadrată corect. Există nenumărate cazuri de copii cu CES care sunt 

repartizați în învățământul de masă fără profesor de sprijin, deși art. 16 din Ordinul 5574/2011 

identifică cu claritate acest beneficiu, iar nevoia prezenței unui îndrumător specializat este 

vizibilă. Am intervievat cateva astfel de cazuri în care copiii, neavând profesor de sprijin sunt 

forțați să urmeze aceleași procese și să atingă aceleași obiective de învățare ca și colegii lor.  

Altădată, există situații în care dizabilitatea nu este identificată corect și atrage după sine 

neintegrarea corespunzătoare în procesul educațional.  

În cazul copiilor cu CES școlarizați la domiciliu aceștia beneficiază de 4 ore pentru 

învățământul primar și 5-6 ore pentru învățământul gimnazial și liceal. Se pune întrebarea dacă 

numărul acesta este suficient pentru a atinge obiectivele de învățare și dezvoltare propuse. Sau 

dacă procesul educațional este unul eficient în lipsa celorlalte servicii de care copilul are nevoie 

și care sunt necesare unei dezvoltare complete și care sunt greu de realizat la domiciliu.  

În numeroase cazuri nivelul standardelor educaționale existente în învățământul special 

este diferit de cele din învățământul de masă, iar copiilor cu dizabilități, chiar și cu deficiențe 

senzoriale medii li se predă aceeași materie de la același nivel școlar, fără a se face o adaptare 

corespunzătoare.  

Există de asemenea deficiențe la nivelul procedurilor de intervenție în cazul în care există 

acești specialiști prezenți la clasă. Exemple concrete scot la iveală faptul că sistemul nu reușește 
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să asigure soluții educaționale corespunzătoare, precum specialiști în limbajul mimico-gestual 

sau în limbajul Braille sau să adapteze actul educațional la nevoile specifice ale copiilor.  

Subiect cu deficiență de vedere (microftalmie la un ochi, cataractă la celălalt) a urmat 

grădinița specială, a schimbat două gradinițe, acolo copiii aveau dizabilități multiple. Apoi s-a 

dus la şcoala specială. Educatoarele nu voiau să adapteze materialele, ea acumula prea repede 

față de copiii cu dizabilități intelectuale. Nu au mai primit-o la acea grădiniță unde erau copii 

cu alte dizabilități.41 

O altă realitate a învățământului special ce decurge din lipsa de fonduri este constituirea 

de clase nu numai cu copii cu deficiențe de diferite tipuri, dar și cu grade de deficiență diferite. 

Astfel, școlile speciale au fost nevoite să școlarizeze copiii cu deficiențe diferite răspunzând 

astfel pozitiv criteriului de acces. Eficiența procesului educațional este pusă la îndoială când 

copiii din clasă au tipuri și grade diferite de deficiențe deci implicit nevoi educaționale diferite. 

Cadrele fac eforturi totuși în acest context să adapteze predarea la diversele nevoi din sala de 

clasă și obțin progrese vizibile. De cele mai multe ori însă, actul educațional este compromis 

iar intervențiile nu dau rezultate.  

X.6. Rolul instituțiilor guvernamentale și colaborarea interinstituțională 

Cu toate că monitorizarea accesului la educaţie al copiilor cu CES este importantă, ea 

rămâne un punct vulnerabil al instituțiilor guvernamentale ce ar trebui să mențină și să 

actualizeze în mod regulat copiii cu CES înregistrați în sistem. Date statistice privind copiii cu 

CES sunt furnizate pe site-uri doar de către DGASPC-uri. CJRAE/CMBRAE, deși deține date 

privind repartizarea copiilor cu CES, nu prezintă public aceste informații decât la cerere. 

Colaborarea între DGASPC și CJRAE pentru eliberarea certificatelor și integrarea copiilor cu 

CES este reglementată in ordinul 1985/2016 însă merită evaluată corect și la nivel funcțional. 

Cele două instituții nu au nici măcar o bază de date comună, în care să înregistreze cazurile de 

copii cu CES. Deși integrarea educațională este o prioritate a CJRAE/CMBRAE, site-urile 

                                                
41 Manea, L. Accesul la educație a tinerilor cu dizabilități în România, cu focalizare pe 

învățământul secundar superior, vocațional și universitar (2016), pag 41 
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acestor organizații cuprind mai degrabă informații pentru funcționari și denotă o preocupare 

pentru menținerea funcțiilor publice.  

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

subliniază una dintre prioritățile educației ca fiind (i) dezvoltarea unei metodologii standard de 

elaborare a statisticilor anuale și a unui mecanism dedicat de monitorizare permanentă și 

riguroasă a participării la educație a copiilor cu nevoi speciale. 

X.7. Stigma socială 

Nivelul de acceptare și integrare a persoanelor cu dizabilități în general și a copiilor 

cu CES în particular rămâne unul scăzut în România. Această realitate socială afectează 

considerabil accesul la educație de care copiii cu CES au nevoie și generează un climat social 

și emoțional care nu este propice învățării.  

Dincolo de stigmatizare, mai există și alte aspecte. Există și părinți care neagă 

dizabilitatea copilului lor, bagatelizează gravitatea acesteia și nu informează școala cu privire 

la gradul de afectare a copilului. Alți părinți sunt nerealiști în privința performanțelor școlare 

pe care copilul cu CES le poate atinge și pun presiune atât pe copil, cât și pe școală și pe 

profesori. 
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XI. MECANISMELE EXISTENTE DE PRELUARE DE FEEDBACK ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
SERVICIILOR EDUCAȚIONALE PENTRU COPIII CU CES 

 

În orice proces, lecțiile învățate, preluarea și integrarea feedbackului contituie un 

mecanism de îmbunătățire a practicilor existente. Din cercetarea efectuată am putut 

identifica puține mecanisme prin care feedbackul relevant este preluat și apoi inserat în 

procesele educaționale în care sunt implicați copiii cu CES.  

În cadrul școlilor speciale funcționează Comisiile interne de evaluare continuă (CEIC). 

Acestea sunt cele mai în măsură să culeagă informații și să formuleze recomandări de 

îmbunătățire a serviciilor. 

Managerii școlilor speciale sau directorii de școli cu preocupare reală pentru copiii cu 

CES pot prelua feedback și pot determina, în măsura în care sistemul le permite, acele schimbări 

benefice copiilor cu CES.  

Comisiile de evaluare și asigurare a calității la nivelul școlilor au responsabilitatea de a 

identifica domeniilor care au nevoie de îmbunătățire și schimbare. În acest sens, comisia CEAC 

din fiecare școală funcționează conform Legii 87 / 2006 petnru aprobarea Ordonanței de 

Urgență nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității în educație. În fiecare an comisiile CEAC 

trebuie să întocmească un raport anual de evaluare a educației din instituția școlară, ce conține 

aspecte legate de ceea ce a funcționat, progresele realizate, dar și domeniile în care sunt 

necesare intervenții și măsuri de îmbunătățire. Pentru identificarea acestor domenii, membrii 

CEAC administrează chestionare elevilor, părinților și profesorilor, organizează focus-grupuri 

și întâlniri cu beneficiarii.  

Cu toate acestea, feedback-ul din partea beneficiarilor, indiferent dacă aceștia sunt copii 

cu dizabilități sau copii din școlile de masă, nu este suficient de prezent, din perspectiva 

obținerii acestuia, dar mai ales din prespectiva răspunsului la ceea ce beneficiarii semnalează. 

De foarte multe ori, măsurile propuse, demersurile inițiate sunt reacții la experiențe, situații și 

solicitări din partea beneficiarilor, fără o documentare prealabilă riguroasă. În sistemul 

educațional românesc, în general, nu există o cultură a feedback-ului, a deciziilor luate pe 

baza documentării, consultării și implicării directe a beneficiarilor. 
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XII. CONCLUZII  

În urma analizei, câteva aspecte se desprind și conturează realitatea accesului la educație 

pentru copiii cu CES în general și pentru cei cu deficiențe de vedere și auditive.  

Cadrul legislativ actual, deși a încercat respectarea obligațiilor asumate de România la 

nivel internațional, rămâne deficitar atât la nivel conceptual, cât și la nivelul clarificării 

mecanismelor de acces la educație și menținere a calității serviciilor educaționale speciale. 

Acesta pare să justifice mai degrabă funcționarea instituțiilor publice și implicit salarizarea 

persoanelor din sistem și nu se preocupă, decât la nivel declarativ de integrarea copiilor cu CES.  

La nivel guvernamental, se constată lipsa datelor statistice cu privire la acest grup 

vulnerabil, dar și lipsa de mecanisme eficiente de integrarea a copiilor cu CES cum ar fi 

monitorizarea, transparența decizională, asigurarea calității, adaptarea serviciilor, etc.  

O altă concluzie care prevalează în urma analizei este gradul de empatie socială extrem 

de scăzut din țara noastră reflectat în mentalitate, convingeri și comportamentul social. 

Discriminarea vine ca o consecință directă și plasează copiii cu CES în afara sferei sociale, 

anulănd șansele lor de integrare sau de dobândire a unei vieți independente. Acest lucru 

contribuie la menținerea unor practici de excludere, minimalizare și marginalizare a copiilor cu 

dizabilități, din perspectiva incluziunii, dar mai ales a integrării acestora în spațiul educațional. 

România trebuie să recupereze acest deficit social care nu mai există în multe țări și care 

afectează negativ buna comuniune în societatea extinsă.   

Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”42 susține 

promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a 

învățării pe tot parcursul vieții pentru persoanele cu dizabilități, cu asigurarea și / sau adaptarea 

resurselor educaționale la nevoile diferitelor tipuri de dizabilități. Strategia Națională privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 insistă asupra continuării și intensificării 

eforturilor pentru creșterea participării și integrarea în școlile de masă a copiilor cu dificultăți 

de învățare și a celor cu dizabilități. 

  

                                                

42 Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020 
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Liliana Romaniuc, expert în politici publice și Mihaela Călin, manager de proiect. Analiza a 

fost realizată în perioada august - octombrie 2018. 
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ANEXA 1 ACTE NORMATIVE RELEVANTE 

 

Acte normative privind învățământul special și special integrat identificate sunt 

enumerate în Anexa 1 : 

1. Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu completările și modificările ulterioare 

2. Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități 

3. Legea nr. 448/2006 republicată 2008 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap.  

4. OMECTS nr. 5547/6.10.2011 privind Regulamentul de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar, 

5. O.M. nr.5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a inspectoratelor școlare 

6. Regulamentul de ordine interioară al ISJ aprobat de MEN 

7. OM nr. 5079/31 08 2016 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

8. OM nr. 3027/2018 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea     

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

ştiinţifice nr. 5.079/2016 

9. Ordin nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

10. Ordin   nr. 5561 din  7 octombrie 2011 de aprovare a Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.  
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11. Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011   

12. OM nr. 5.573/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a învățământului special și special integrat, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 7 

noiembrie 2011, 

13. OM nr. 5574/ 7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor 

de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 4 noiembrie 

2011. 

14. OM  nr. 5036/2015 din 25 august 2015 pentru modificarea Metodologiei privind 

organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011 

15. OM nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale 

16. OMMFPSPV nr. 1985/04.10.2016/OMS nr. 1305/17.11.2016/OMENCS nr. 

5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilitati în grad de handicap, a orientării 

școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea 

abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale special 

17. OM nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a 

copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora 

18. OM nr. 5555/7.10.2011 Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor 

județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 759 din 27 octombrie 2011 

19. OM nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului "A doua şansă" 
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20. OM nr. 4093 din 19 iunie 2017 pentru modificarea și completarea OM nr.5248/2011 

21. OM nr.5132/10 09 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte 

22. OM nr. 4742/10 08 2016 privind aprobarea Statutului elevilor 

23. Legea nr. 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 

24. Legea  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgență  a  Guvernului  

nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educație 

25. Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației 

26. Ordinele, notele, notificările și precizările Ministerului Educației Naționale 

27. Ordinul 759/2011 privind organizarea și funcționarea centrelor școlare pentru educație 

incluzivă  

28. Prevederile legislative privitoare la curriculum sunt următoarele: 

29. Ordin nr. 4927/08.09.2005 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru 

clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu 

deficiențe moderate sau uşoare. 

30. Ordin nr. 5239/ 01.09.2008 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru 

clasele/ grupele din învăţământul special sau de masă  care şcolarizează elevi cu 

dizabilităţi moderate sau uşoare. 

31. Ordin nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru 

clasele/ grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu 

deficiențe grave, severe, profunde sau asociate. 

32. Ordin nr. 4920/22.09.2003 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru 

şcolile speciale care şcolarizează elevi cu deficienţe de auz. 

33. Ordin nr. 5243/ 01.09.2008 privind aprobarea curriculumului pentru clasele/ grupele 

din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu surdocecitate/ deficiențe 

senzoriale multiple. 
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34. Ordin nr. 5236/ 01.09.2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din 

învăţământul special – pedagogie curativă, care integrează elevi / tineri cu deficiențe 

severe, profunde sau asociate. 

35. Ordin nr. 3414/16.03.2009 privind aprobarea Planului Cadru de învățământ pentru 

învățământul special clasele IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică. 

36. Ordin 5235/01.09.2008 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele/grupele 

din învățământul special sau de masă care școlarizează elevi cu dizabilități severe, 

profunde și/sau asociate (anexele 1-8). 

37. Ordin 5234/01.09.2008 privind aprobarea Programelor școlare pentru Terapiile 

educaționale complexe și integrate, realizate în învățământul special de către 

învățătorii/profesorii-educatorii (anexele 1-5). 

38. Ordin 5176/01.09.2008, privind aprobarea curriculumului pentru grupele din 

învățământul special preșcolar – pedagogie curativă, care integrează copii cu deficiențe 

severe, profunde sau asociate (anexele 2-11). 

39. Ordin nr. 5755/17.09.2012 privind aprobarea Planurilor-cadru pentru învățământul 

primar, Ciclul achizițiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învățământ special. 

40. Ordin nr. 3071/18.01.2013 privind aprobarea Conținutului educativ pentru intervenție 

timpurie antepreșcolară destinat copiilor cu deficiențe senzoriale 

multiple/surdocecitate. 

41. OM nr. 3622/27.04.2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul 

special preşcolar, primar și gimnazial. 

42. OM nr. 4215/01.08.2018, pentru modificarea art. 17 din Ordinul ministrului educației 

naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special 

preşcolar, primar şi gimnazial publicat, în MO nr, 723/22.08.2018 Partea I. 
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ANEXA 2. PROGRAME ȘI STRATEGII RELEVANTE 

 

 

1. Programul de Guvernare pe perioada 2018- 2020, capitolul Politica în domeniul 

Educației 

2. Programul Național de Reformă 2018 

3. Strategia educației și formării profesionale 

4. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2013-

2020-2030 

5. Strategia națională pentru portectia și promovarea drepturilor copilului 2014-

2020 

6. Strategia Națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2014-

2020 

7. Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 

8. Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

9. Strategia Națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020 

10. Țintele asumate de România în domeniul educației, în conformitate cu strategia 

Europa 2020 
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