
 

 

 

 

1 

 

Asigurarea resurselor de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu 
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Asigurarea resurselor de sprijin pentru educația în 
sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și 
vizuale – Resurse pentru școala incluzivă 

Secțiunea 1: Justificarea necesității propunerii de politică publică 

1.1. Definirea problemei Propunerea de politică publică pe care o supunem atenției 
abordează problema resurselor educaționale din școala 
incluzivă, în ideea asigurării accesului și participării la 
educație a tuturor copiilor, incluziv a celor care au 
anumite dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale. 

1. Context/Abordarea conceptuală 

Declarația de la Salamanca1 (Spania) asupra educației 
cerințelor speciale, a fost adoptata ̆ la conferința mondiala ̆ 
„Acces și calitate”, organizata ̆ de UNESCO și Ministerul 
Educației din Spania, în perioada 7-10 iunie 1994, ca 

document care definește cel mai clar conceptele: școală 
incluzivă, incluziune, principiile care trebuie să susțină 
incluziunea copiilor cu CES. Declarația de la Salamanca 
abordează holistic procesul de acces, incluziune și 
participare la educație de calitate pentru copiii cu 
dizabilități și / sau CES.  

Conform declarației:  

„Școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți 
copiii, indiferent de condițiile fizice, intelectuale, 
sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură ale 
acestora. Acestea (școlile) trebuie să includă în egală 
măsură copiii cu dizabilități și pe cei supradotați, copiii 
străzii și pe cei încadrați în muncă, copiii aparținând 

http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_F.PDF
https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf
mailto:office@c4c.ro
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2  ONU, 2016, General comment No. 4, Article 24: Right to inclusive education, September 2, 2016, Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities,  http://www.refworld.org/docid/57c977e34.html 
3  https://en.unesco.org/gem-report/sdg-goal-4  

populațiilor locuind în zone greu accesibile sau ducând o 
viață nomadă, copiii aparținând minorităților lingvistice, 
etnice, sau culturale, precum și copiii provenind din alte 
zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. 
Persoanele cu cerințe educaționale speciale trebuie să 
aibă acces în școlile obișnuite, care trebuie să se adapteze 
unei pedagogii centrate pe copil, capabile să vină în 
întâmpinarea acestor cerințe.” Principiul fundamental al 

școlii incluzive, conform declaratiei, este acela că toți 
copiii trebuie să învețe împreună, oricând acest lucru 
este posibil, indiferent de dificultățile pe care le au sau 
de diferențele dintre aceștia. Școala incluzivă trebuie să 
recunoască și să reacționeze la diversele cerințe ale 
elevilor, armonizând, pe de o parte, stiluri și ritmuri 
diferite de învățare, iar, pe de altă parte, să asigure o 
educație de calitate pentru toți, prin programe de 
învățământ adecvate, bună organizare, strategii de 
predare, folosirea optimă a resurselor și parteneriatul cu 
ceilalți membri ai comunităților în care funcționează. 
Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului și 
serviciilor oferite pentru cerințe speciale din fiecare 
școală. 

Pentru persoanele cu dizabilități dreptul la educația 
incluzivă este subliniat cu claritate în Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Legea nr. 
221/2010), la articolul 24, ca și în recomandările 

Comitetului ONU privind aplicarea acestei Convenții, cu 
deosebire în Comentariul nr. 4/20162.  

Incluziunea în educație este stipulată și în Obiectivul nr. 4 
din AGENDA 2030 de dezvoltare sustenabilă, adoptată de 
ONU în luna septembrie 2015: Asigurarea unei educatii 
de calitate, echitabile si incluzive şi promovarea 
invăţării pe toată durata vieţii pentru toţi.3 

2. Cadrul legislativ 

În România dreptul la educație este garantat de Consituția 
României prin art. 32. Mai mult, „statul asigură cetățenilor 
drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de 
învățământ preuniversitar și superior, precum și învățarea 
pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.” 

http://www.refworld.org/docid/57c977e34.html
https://en.unesco.org/gem-report/sdg-goal-4
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4 https://legestart.ro/legea-educatiei-actualizata/ 

(Legea 1 / 20114, art. 2 (4). Aceeași lege menționează la 
art. 3 principiile care guvernează învățământul 
preuniversitar. Printre principiile enunțate o relevanță 
aparte au, a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la 
învăţare se realizează fără discriminare; j) principiul 
asigurării egalităţii de şanse; o) principiul incluziunii 
sociale  precum si p) principiul centrării educației pe 
beneficiarii acesteia; Nu apar insa în Legea 1/2011 referiri 

explicite la educația incluzivă, nici o definiție a acesteia 
cu referire și la elevii cu dizabilități și / sau CES – expresie 
introdusă ulterior, în anul 2016. 

Conform Legii educatiei nationale nr.1/2011 „Persoanele 
cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de 
masa.” (art 12, alin 1^1 și 1^2).  Problematica tulburărilor 
de învățare este tratată pe larg la  Secțiunea a 12 1  a 
acestei legi, fără a se face vreo conexiune cu secțiunea 
imediat următoare, 13, Învățământ special și special 
integrat, pentru persoane cu cerințe educaționale 
speciale.   
Învăţământul special şi special integrat reprezintă o formă 
de instruire şcolară diferenţiată, adaptată, precum şi o 
formă de asistenţă educaţională, socială şi medicală 
complexă, destinată persoanelor cu cerinţe educaţionale 
speciale. (art. 12, alin 7). Învăţământul special se 
organizează în unităţi de învăţământ special. (art. 49 alin 
1). Învăţământul special integrat se organizează în 

învăţământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preşcolar 
şi elev cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale în 
grupe, clase sau formaţiuni de studiu din învăţământul de 
masă (art.49, alin 2). „ ... în învăţământul de masă se pot 
organiza grupe/clase speciale cu elevi cu dizabilităţi, cu 
avizul inspectoratului ...” (Art 49 alin 21). „Efectivele 
formaţiunilor de studiu din învăţământul special şi special 
integrat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, în funcţie de tipul şi gradul 
dizabilităţii.” (art. 49, alin 22). „Conţinuturile 
învăţământului special şi special integrat, demersurile 
didactice, precum şi pregătirea şi formarea personalului 
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sunt stabilite prin 
metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.” (art. 49, alin 3). 

https://legestart.ro/legea-educatiei-actualizata/
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5 Vrășmaș, E., Manea, L., Vrășmaș, T.,  (2015), Studiu privind legislația referitoare la educația copiilor cu dizabilități 
și alte cerințe educaționale speciale (CES) din perspectiva educației incluzive, Revista REPERE vol.8, nr.1/2014, ISSN 
2247-1065, Editura Universității din București. 
Studiu privind legislația referitoare la educația copiilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale (CES) din 
perspectiva educației incluzive 
(2016)https://www.reninco.ro/images/studiicomplementare/Accesul%20la%20educatie%20a%20tinerilor%20c
u%20dizabilitati%20in%20Romania,%202016.compressed.pdf 
6 https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe_sne_europe_en.pdf 
7  European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018, European Agency Statistics on Inclusive 
Education: 2016 Dataset Cross-Country Report,  https://www.european-
agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country 

Studiile Reninco5, cu privire la legislația referitoare la 
educația copiilor cu dizabilități și alte cerințe 
educaționale speciale, aduce în atenția noastră faptul că 
există multă confuzie în ceea ce privește cunoașterea și 
înțelegerea terminologiei de incluziune și integrare, 
dizabilitate, deficiență, persoane cu cerințe educaționale 
și persoane cu diferite tipuri de handicap. 

De asemenea, la nivel european Agentia Europeana pentru 

Dezvoltarea Educației Cerințelor Speciale (EADSNE) 
menționa in publicatia “Special Needs Education in 
Europe”6 din 2003, trecerea de la abordarea clinică a 
dizabilității, centrată pe handicap, la una centrată pe 
educație și pe consecințele pe care cerințele educaționale 
speciale le au asupra educației. În acest sens, abordarea 
este una focalizată pe programe și planuri individuale de 
învățare, în funcție de fiecare elev. 

Agenția Europeană pentru Cerințe Speciale (fostă EADSNE, 
până în 2014) utilizează în diverse publicații și rapoarte 
expresia contexte incluzive, prin care, în ultimele 
publicații înțelege contexte educaționale de masă, în care 
cei cu dizabilități și/sau CES învață împreună cu semenii 
fără dizabilități, de aceeași vârstă, cel puțin 80% din 
timpul lor școlar.7   

În contextul acestui document, prin resurse educaționale 
pentru școala incluzivă, înțelegem toate resursele de care 
trebuie să dispună școala: umane, curriculare, materiale, 

tehnologice, financiare, care asigură accesul și 
participarea la educație de calitate pentru toți copiii, 
inclusiv pentru cei cu dizabilități și / sau CES. Trebuie să 
remarcăm faptul că nu există o reglementare  legală la noi 
în țară care să specifice care sunt resursele care definesc 
o școală publică ca fiind școală incluzivă. 

 

https://www.reninco.ro/images/studiicomplementare/Accesul%20la%20educatie%20a%20tinerilor%20cu%20dizabilitati%20in%20Romania,%202016.compressed.pdf
https://www.reninco.ro/images/studiicomplementare/Accesul%20la%20educatie%20a%20tinerilor%20cu%20dizabilitati%20in%20Romania,%202016.compressed.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe_sne_europe_en.pdf
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8 Nr. 655/2016 din 14 septembrie 2016 
9 Asociația Reninco România, ISE, UNICEF (2015), Educație pentru toți și pentru fiecare, disponibil la 
http://www.unicef.ro/publicatii/educatie-pentru-toti-si-pentru-fiecare/, p.22 
10 https://www.siiir.edu.ro/ 

3. Definirea problemei 
3.1 .Participarea scazuta a copiilor cu CES 

și/sau dizabilitati in sistemul de invatamant, in 
special cel de masa. 

La nivel general conform ANPD8 (Autoritatea Nationala a 
Persoanelor cu Dizabilitati) în 30 iunie 2015 au fost 
înregistrate 752.931 persoane cu dizabilități, dintre care 
60.289 copii (între 0-7 ani) aflați în evidența DGASPC 

(Direcțiile Generale/Județene de Asistență Socială și 
Protecția Copilului). Dintre aceștia, până la finalul anului 
2013, doar 56,2% au beneficiat de servicii educaționale (fie 
învățământ de masă, special sau special integrat). 

În ceea ce privește incluziunea elevilor cu nevoi speciale 
în școlile de masă, conform ARACIP, în anul școlar 2013-
2014, în școlile de masă erau înscriși 32.060 elevi cu 
nevoi speciale. Dintre aceștia, doar 53% (17.037 elevi) 
beneficiază de servicii educaționale de sprijin.9 În ceea 
ce privește participarea persoanelor cu dizabilități și/sau 
CES la învățământul superior, nu există date colectate în 
acest moment la nivel național  

Conform datelor din Sistemul Informatic Integrat al 
Invatamantului din Romania (SIIIR)10, in anul scolar 2017-
2018 in invatamantul preuniversitar erau inscrisi 45.300 
elevi cu CES (89,8% in invatamantul de masa si 10,2% in 
invatamantul special).  

 

Nivel 

Proportia elevilor 
cu CES inscrisi in 
invatamantul de 
masă 

Proportia 
elevilor cu 
CES inscrisi 
in 
invatamantu
l special 

 89.76% 10.24% 

Preșcolar 6.22% 3.88% 

Primar 32.78% 31.52% 

Gimnazial 36.43% 42.00% 

Liceal 18.84% 2.35% 

Profesional 5.14% 20.16% 

http://www.unicef.ro/publicatii/educatie-pentru-toti-si-pentru-fiecare/
https://www.siiir.edu.ro/
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11 https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-
pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-
orientarii-scolare-si-profe/1 
12 https://lege5.ro/Gratuit/ge3dqmzyhe2a/hotararea-nr-564-2017-privind-modalitatea-de-acordare-a-drepturilor-
copiilor-cu-cerinte-educationale-speciale-scolarizati-in-sistemul-de-invatamant-preuniversitar 

Postliceal 0.59% 0.09% 

Total elevi   40,662    4,638  

De menționat ca din totalul elevilor cu CES scolarizati, 
doar 2% sunt inscrisi în unități de învățământ privat. 

Mai mult, din cei 4.638 elevi inscrisi in invatamantul 
special, 2.690 elevi (58%) prezentau deficiente auditive si 
vizuale.  

În România, educația copiilor cu dizabilități,  se realizează 
în școli speciale sau în școli de masă cu clase de 

învățământ special integrat. Un număr relativ restrâns de 
elevi cu dizabilități sunt incluși în invatamantul de masă. 
Totusi, la nivel national se poate observa o crestere a 
numarului de elevi cu CES/dizabilitati integrati in 
invatamantul de masa, evolutie datorata in special 
modificarilor legislative generate de Ordinul nr. 
1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei 
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 dizabilități și/sau cerințe 
educaționale speciale11. Aceste prevederi impreuna cu  HG 
564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor 
copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 
sistemul de învățământ preuniversitar 12 au  facilitat 
integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa.  

Conform studiului Institutului pentru Politici Publice - 
Educația - (ne)șansa la integrare a copilului cu dizabilități 
din România 61% dintre elevii cu dizabilitati sunt inscrisi in 
invatamantul special si 36% in invatamantul de masa. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1


 

 

 

 

7 

                                                
13 - http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-
incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf 
14 http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-
incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf 

 

Sursa: Institutului pentru Politici Publice - Educația - 
(ne)șansa la integrare a copilului cu dizabilități din 

România13   

Conform cadrelor didactice incluse în același studiu elevii 
cu deficiențe auditive/vizuale ar trebui școlarizați în 
învățământul special mai degrabă decât elevii cu alte 
dizabilități. 

 

 

Sursa:  Institutului pentru Politici Publice - Educația - 
(ne)șansa la integrare a copilului cu dizabilități din 
România14    

http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/07/IPP_Funda%C8%9Bia-Speran%C8%9Ba-_Raport-educatie-incluziva-pentru-copiii-cu-dizabilitati.pdf
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15 http://romaeducationfund.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parasirea-timpurie-a-scolii-cauze-si-efecte-studiu-
OE20132.pdf – p 136 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf – p47 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/NL_Toti-copii-scoala-ro_pt-site.pdf – p 17 

Pentru a putea accesa formele existente de educție 
speciala, copii cu nevoi speciale trebuie să fie evaluați și 
să primească fie un certificat de expertiză și orientare 
școlară și profesională, eliberat de comisia de protecție a 
copilului, fie o recomandare a comisiei interne de evaluare 
continuă din școala pe care o frecventează. Datorită 
împărțirii sistemului de identificare a nevoilor speciale 
între aceste două autorități separate, rezultând într-un 

proces birocratic complex,  este plauzibil ca raportarea 
situațiilor în care copii au nevoie de educație specială să 
fie mai scăzută decât numărul real al acestor cazuri. 

Asa cum arata majoritatea studiilor privind abandonul 
scolar15, distanta fata de unitatile de invatamant 
reprezinta una dintre principalele cauze ale abandonului. 
In cazul copiilor cu cerinte educationale speciale/elevilor 
cu dizabilitati impactul distantei fata de unitatile de 
invatamant asupra ratei de abandon/neinscriere este mult 
mai mare avand in vedere numarul limitat de unitati de 
invatamant special.  

3.2 Pregatirea cadrelor didactice pentru a suține 
includerea copiilor cu CES  în invatamantul de 
masa 

Personalul didactic din școlile de masă nu au beneficiat si 
inca nu beneficiază de pregătire suficientă, în timpul 
formării inițiale, în ceea ce privește predarea, învățarea 
sau relaționarea cu elevii cu dizabilități și / sau CES, chiar 

dacă în clasele la care predau sunt și elevi din aceste 
categorii. Cadrele didactice din învățământul primar, 
absolvenți PIPP, beneficiază pe parcursul formarii initiale 
de trei cursuri in planul de invatamant: Fundamentele 
Psihopedagogiei Speciale – teorie si aplicatie; Educatie 
Incluziva și Psihopedagogia dificultăților de învățare . Mai 
mult, avand in vedere faptul ca integrarea copiilor cu CES 
in invatamantul de masa a luat amploare in ultimii ani, o 
buna parte a cadrelor didactice nu au interactionat cu 
astfel de elevi la clasa. Acest lucru îi face să fie rezervați 
față de ideea incluziunii copiilor cu dizabilități în școlile 
de masă. Unele școli au adoptat abordarea integrativă, 

http://romaeducationfund.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parasirea-timpurie-a-scolii-cauze-si-efecte-studiu-OE20132.pdf
http://romaeducationfund.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parasirea-timpurie-a-scolii-cauze-si-efecte-studiu-OE20132.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/NL_Toti-copii-scoala-ro_pt-site.pdf
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acesta fiind un prim pas către o schimbare reală de 
paradigmă.  

Personalul didactic din școlile și centrele de educație 
specială beneficiază, prin formarea inițială, de pregătire 
specializată în lucrul cu copiii și elevii cu dizabilități și / 
sau CES. Mai mult, avand in vedere specificul activitatilor 
desfasurate, cadrele didactice din invatamantul special au 
urmat si  cursuri de formare postuniversitare cu credite 

ECTS oferite de către universități pentru dezvoltarea de 
abilități în domeniul educației integrate/inclusive și 
speciale. Acest lucru poate spori încrederea părinților 
atunci când decid să-și înscrie copiii în școli speciale, chiar 
dacă gradul dizabilității/deficienței ar permite 
participarea la educație într-o școală de masă. 

Prin contrast, experiența statelor europene care au 
implementat un sistem educațional incluziv, s-a dovedit că 
pregătirea specifică a personalului didactic aflat în 
interacțiune cu copii cu nevoi speciale este o practică 
deosebit de benefică. Spre exemplu în Irlanda, o țară care 
a trecut recent de la un sistem profund segregat la un 
sistem incluziv,  pegătirea personalului didactic este 
considerată atât de importantă încat există trei categorii 
specifice de profesori implicați în educația copiilor cu 
nevoi speciale: profesori care oferă sprijin pentru învățare 
(oferă ajutor suplimentar pentru alfabetizare și 
numerație), profesori-resursă (fiecare copil cu CES  are 

dreptul la sprijin unui profesor-resursă pe durata unui 
număr de ore pe săptămână stabilit în funcție de categoria 
dizabilității) și asistenți pentru învățare (oferă ajutor 
practic în special copiilor cu deficiențe auditive sau visuale 
și celor cu deficiențe de mobilitate). Acestor categorii li se 
adaugă și serviciul de profesori vizitatori care trimite 
profesori în anumite regiuni pentru a oferi sprijin copiilor 
cu deficiențe auditive și vizuale atât în clasă, cât și la 
domiciliu. Esențial este că toți profesorii implicați în 
educația pentru nevoi speciale au nevoie de o dublă 
calificare la nivel postuniversitar. Programele de calificare 
pentru predarea în educația specială durează doi ani, din 
care unul constă în frecventarea unor cursuri de 
specialitate și al doilea an este dedicat practicii 
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16 Conform datelor din Analiza privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip 

vizual și auditiv , în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-
CES)”, cod SMIS 112080 
17 Idem 
18 UNESCO. 2015. “The Right to Education for Persons with Disabilities. Overview of the Measures Supporting the Right to Education 
for Persons with Disabilities reported on by Member States”, Paris: Unesco.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592E.pdf 
19 Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). 2014. Raport national Talis 2013. Analiza mediului educational din România.  

http://rocnee.eu/sites/default/files/2017-11/Raport%20national%20TALIS%202013%20fa.pdf 

supervizate în instituțiile de învățământ la care sunt 
înscriși16. 

Într-o manieră similară, dar la nivelul studiilor superioare, 
nu post-universitare, în Polonia, un stat care și-a reformat  
substanțial sistemul de educație odată cu transformarea 
regimului politic, studenții interesați să devină profesori 
pot urma, concomitant cu modului pedagogic, un modul de 
pedagogie specială care include și ore de practică la clase 

școlare care includ copii cu nevoi speciale17. Suplimentar, 
Polonia oferă și un exemplu de bună practică în 
organizarea de programe de formare continuă pentru 
lucrul cu elevi cu dizabilități. Un astfel de program din 
2010-2011 a inclus peste 52.000 de profesori de pe tot 
teritoriul Poloniei18. 

Un raport din 2014 arată că proporția de profesori din 
România care predau în școli despre care directorii spun 
că se confruntă cu lipsa profesorilor cu competențe de 
predare pentru elevii cu CES este de 56,1% (față de 48% 
media internațională); procentajul în Polonia este de 
19,8%19. 

3.3 Supradimensionarea si alocarea resurselor 
umane la clasa insuficiente 

In scolile de masă, în clasele în care sunt înscriși copii cu 
dizabilități, numărul de elevi nu este întotdeauna 
micșorat, conform art. 49, alin 22  si a legislatiei 
subsecvente. În aceste condiții, educația copiilor cu 

dizabilități este mult afectată, iar acest lucru poate 
determina părinți să aleagă școlile speciale, în detrimentul 
incluziunii, integrării și pregătirii eficiente pentru viața din 
societate. Mai mult, numarul mare de elevi in clasa 
afecteaza si cadrele didactice si restul elevilor din clasa 
ducand la scaderea calitatii serviciilor oferite pentru toti 
copiii din clasa. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232592E.pdf
http://rocnee.eu/sites/default/files/2017-11/Raport%20national%20TALIS%202013%20fa.pdf
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20 Conform datelor din Analiza privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip 
vizual și auditiv , în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-

CES)”, cod SMIS 112080 
21 http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-
dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/ 

Și la capitolul dimensionării claselor, Polonia oferă un bun 
contraexemplu: în cazul elevilor cu deficiențe de vedere, 
numărul maxim de elevi dintr-o clasă este 10 iar în cazul 
elevilor cu deficiențe de auz, numărul maxim de elevi 
dintr-o clasă este 820.  

Mai mult decât atât, nu toate școlile au psiholog, logoped 
sau profesori de sprijin pentru copiii care au nevoie de 
aceste resurse umane. Legislația existentă este limitativă: 

un consilier școlar/psiholog scolar la 800 de elevi, 
logopedul este doar la cabinetele logopedice  (normat la 
500 de copii din grădințe și ciclul primar), iar profesorii de 
sprijin (acolo unde apar într-o școală de masă, mai puțin 
în mediul rural), pot avea  doar 1-2 ore pe săptămână 
alocate unui copil –  în mod evident insuficient și lipsit de 
continuitate.  

3.4 Lipsa resurselor educaționale necesare 
copiilor cu deficiențe auditive/vizuale 

Conform “analizei privind acCESul la EDUcație și calitatea 
serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de 
tip vizual și auditiv”21, numărul mare de elevi din clasele 
din învățământul de masă, dar și lipsa resurselor 
educaționale necesare copiilor cu deficiențe de auz sau 
vaz 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 

integrare a copiilor cu dizabilități, în detrimentul  viziunii 
incluzive, care presupune adaptarea mediului școlar la 
necesitățile unice ale fiecărui elev . 

În ceea ce privește accesul la liceu numărul copiilor cu 
dizabilități și / sau CES se reduce dramatic, conform 
studiului menționat precum si conform cifrelor prezentate 
mai sus. 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 care ar putea 

http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/
http://www.c4c.ro/analiza-privind-accesul-la-educatie-si-calitatea-serviciilor-educationale-pentru-copiii-ces-cu-dizabilitati-de-tip-vizual-si-auditiv/
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contribui la participarea la educație a acestor copii. In 
acelasi timp scolile speciale dispun de resursele umane, 
metodologie si materiale necesare, cu mult peste scolile 
de masa. 

În ceea ce privește adaptarea resurselor educaționale 
pentru copiii cu deficiențe auditive si de vedere lucrurile 
sunt chiar mai grave, accesul acestor copii fiind mult 
diminuat din cauza faptului că in unitățile de învățământ 

de masă lipsesc manualele adecvate și tehnologiile 
asistive, dar și din cauza accesului limitat la tehnologiile 
informatice, conform studiului din cadrul proiectului  
TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele 
cu dizabilități (Manea L, 2016). 

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  
alfabetului Braille si a limbajului mimico-gestual  (LMG) 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 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 
auditive/vizuale.  
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22 Conform datelor din Analiza privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale pentru copiii CES cu dizabilități de tip 

vizual și auditiv , în cadrul proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-
CES)”, cod SMIS 112080 

 

Sursa: Manea, L., Accesul la educație a tinerilor cu 
dizabilități în România, cu focalizare pe învățământul 
secundar superior, vocațional și universitar (2016 ) in 
Analiza EDUCES 

 

În acest sens, Irlanda oferă un exemplu de bună practică. 
Pentru copii cu deficiențe de vedere care au nevoie de 
tehnologii asistive, statul Irlandez a implementat 
mecanisme de finanțare pentru acele familii care nu își 
permit să achiziționeze tehnologiile necesare22.  

La nivel guvernamental, România însă nu a găsit resursele 
necesare nici în plan financiar prin oferirea de instrumente 
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. 

3.5 Modul de  identificare/evaluare/raportare/ 
monitorizare a elevilor cu dizabilitati si 
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incadrarea acestora in categoria de elevi cu 
cerinte educationale speciale 

Sistemul de identificare a nevoilor speciale, precum și de 
orientare școlară a copiilor cu cerinte speciale este 
împărțit între instituții de învățământ – comisiile interne 
de evaluare continuă (din școlile speciale), dar care au o 
misiune destul de redusă, serviciile de evaluare și 
orientare școlară și profesională din cadrul 

CJRAE/CMBRAE, în deciziile care privesc evaluarea și 
orientarea școlară a copiilor cu dizabilități și/sau CES  și 
instituții ce țin de asistența socială și protecția copilului– 
serviciile de evaluare complexă, din cadrul DJASPC. 
Aceasta din urmă deține atribuțiile majore în deciziile care 
privesc evaluarea și orientarea școlară a copiilor cu nevoi 
speciale sau cu dizabilități. În acest context, se poate clar 
observa dualitatea sistemului 

Colaborarea dintre aceste instituții și servicii și 
monitorizarea copiilor cu dizabilități și/sau CES a început 
a fi impulsionată formal prin  Ordinul nr. 
1985/1305/5805/2016. 

4 Identificarea documentelor de politici publice și acte 
normative privind problema de soluționat 

Documentele principale care reglementează problematica 
educației copiilor cu dizabilități,  și / sau CES, a incluziunii 
și integrării acestora sunt:  

- Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități. În România ratificarea s-a făcut prin 
Legea 221 / 2010.  Articolul 24 se referă la 
educația incluzivă a persoanelor cu dizabilități; 

- Declarația de la Salamanca asupra educației 
cerințelor speciale (1994) - document cheie,  din 
perspectiva promovării în plan mondial a principiilor 
de incluziune in educatie; 

- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene  

- Strategia Europeană pentru  persoane cu 
dizabilitati (handicap), 2010-2020, care 
recomandă “Promovarea unui învățământ favorabil 
incluziunii și a învățării de-a lungul vieții pentru 
elevii și studenții cu handicap”; 

- Strategia națională pentru protectia și 
promovarea drepturilor copiilor 2014-2020 – 
document care își stabilește ca obiectiv eliminarea 
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barierelor de atitudine și mediu în vederea 
reabilitării reintegrării sociale a copiilor cu 
dizabilități .  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea sărăciei 2015-2020 atrage atenția 
asupra eșecului participări și integrării persoanelor 
cu dizabilități în educație, ca urmare a faptului că 
nu a existat sprijin suficient, înțelegere și implicare 

din partea școlii, a profesorilor, a autorităților 
publice centrale și locale. 

- Strategia naţională "O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016-2020 – 
are o referință importantă legată de incluziune, în 
conexiune cu curriculum-ul: „Abordarea 
curriculumului pentru elevii cu dizabilităţi  din 
învăţământul special nu valorifică viziunea non-
categorială, propusă de educaţia incluzivă” 
(pg.28).  

- Legea Educației Naționale (2011) are un capitol 
dedicat învățământului special și special integrat, 
art. 48 – 56 și, de asemenea sunt alocate câteva 
articole învățământului pentru persoanele cu 
tulburări de învățare. În acest document legislativ, 
accentul este în primul rând pe învățământul 
special și special integrat, așa cum arată și titlul 
secțiunii. Nu sunt prevăzute aspecte cu privire la 

incluziunea copiilor cu  dizabilități și/sau CES, din 
perspectiva educației adaptate la nevoile pe care ei 
le au. 

Studii, publicații și proiecte:   

- Studiul UNICEF – ISE,  Situaţia copiilor cu cerinţe 
educative speciale incluşi în învăţământul de masă, 
2009 

- Studiul UNICEF: 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) 

- Manea, L. (2016), Accesul la educație a tinerilor cu 
dizabilități în România cu focalizare pe 
învățământul secundar superior, vocațional și 
universitar  

- Publicațiile și proiectele realizate de Asociația 
RENINCO, în parteneriat cu organizația World 

Vision, UNICEF, MEN, Ambasada Frantei: 
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o Incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale. Aspiraţii şi realităţi. 
Editura Vanemonde, 2010 

o Modele şi forme de sprijin educaţional în 
contexte incluzive”, Editura Terra, Focsani, 
2011 

o Educaţia incluzivă în gradiniţă: dimensiuni, 
provocări şi soluţii, Buzau, Editura Alpha 

MDN, RENINCO, MECTS si UNICEF, 2012 
o Promovarea educatiei incluzive invatamantul 

primar. Ghid pentru cadre didactice, 
manageri scolari si parinti, MEN, RENINCO, 
UNICEF, Editura Vanemonde, 2013 

o Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale (2010) 

o Incluziunea şcolară între deziderate şi 
realitate – proiect finanţat de Fundaţia World 
Vision România, parteneriat cu Şcoala nr. 1 
„Sf. Voievozi”, 2013 

o Start pentru școlarizare incluzivă – proiect 
finanțat de UNICEF România, parteneriat cu 
MECTS, 2012 

- CARTEA ALBĂ a Psihopedagogiei Speciale (UBB, 
2013) 

- Raport Mondial privind dizabilitatea (OMS, 2012) 

1.2. Grupuri afectate Elevi cu dizabilitate auditivă, utilizatori ai Limbajului 
Mimico Gestual (LMG) 

Părinţii elevilor cu dizabilitate auditivă 

Elevi cu dizabilitate vizuala 

Părinţii elevilor cu dizabilitate vizuala 

Elevi fără dizabilitate cu dezvoltare tipică 

Părinţii elevilor fără dizabilităţi 

Profesori de sprijin din învăţământul de masă şi incluziv 

Cadre didactice din învăţământul de masă şi incluziv 

Autorităţi educaţionale locale şi centrale 

Furnizori de programe de formare profesională inițială și 
continuă (universităţi, CCD, ISJ, Asociaţii, ONG-uri) 

Secțiunea 2: Scopul și obiectivele propunerii de politică publică 

2.1.      Scopul propunerii de 

politică publică 

Adoptarea unui cadru normativ și unitar (de politică 

publică) care să ducă la asigurarea resurselor de sprijin 
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pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu 
deficiențe auditive și vizuale. 

2.2.      Obiectivul general și 
obiectivele secundare ale 
propunerii de politică publică 

Obiectivul general al politicii publice este Reglementarea 
/ regândirea / alocarea resurselor de care au nevoie școlile 
din învățământul de masă în ceea ce privește asigurarea 
accesului și participării la educație de calitate a copiilor 
cu deficiențe auditive și vizuale 

Obiectivele specifice ale politicii publice sunt: 

1. Creșterea participării elevilor cu deficiențe auditive 
sși vizuale în învățământul de masă. 

2. Dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului legislativ  și 
instituțional ce vizează elevii cu deficiențe auditive 
și vizuale, în vederea asigurării resurselor 
educaționale necesare;  

3. Dezvoltarea unui kit care să includă resursele 
minimale pe care o școală trebuie să le asigure 
pentru participarea la educație de calitate a 
copiilor cu deficiențe auditive și vizuale; 

Secțiunea 3: Soluțiile identificate pentru rezolvarea problemelor 

Varianta 1 -   
Păstrarea status quo-

ului. Această variantă 
propune păstrarea 
prevederilor legislative 
așa cum există în 
momentul de față și 
concentrarea asupra 
reformelor prevăzute 
de documentele în 
vigoare. realizarea 
obiectivelor politicii 
publice  

Varianta 2  Intervenții 
punctuale. Această variantă 

propune realizarea obiectivelor 
politicii publice în următoarele 
etape: 

 Etapa I – Realizarea 
modificărilor legislative 
necesare pentru școala 
incluzivă 

 Termen: 1 an 

 

 Etapa a II-a – Realizarea unor 
parteneriate pentru 
incluziune între școlile 
speciale și școlile de masă, 
în vederea folosirii 
experienței specialiștilor din 
învățământul special, în 
procesul de incluziune a 
copiilor cu dizabilități și / 
sau CES. În cadrul acestor 

parteneriate pot fi implicate 
departamentele de 

Varianta 3 -   Resurse pentru o 
școală incluzivă. Această 

variantă propune realizarea 
obiectivelor politicii publice în 
următoarele etape: 

• Etapa I - Realizarea 
modificărilor legislative care 
să permită implementarea 
politicii: 

A. Resurse umane 

- Supliment salarial pentru 
personalul care lucrează și 
prin intermediul limbajului 
mimico-gestual (cadre 
didactice, cadre didactice de 
sprijin, interpreți, etc.); 

- introducerea în criteriile 
pentru obținerea salariilor de 
merit un punctaj mărit pentru 
cadrele didactice din 

învățământul de masă care 
cunosc limbajul mimico 
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specialitate din cadrul 
universităților unde se 
produce educația inițială și 
continuă a profesorilor de 
sprijin. 

   Termen: 2 ani 

• Etapa a III-a – Formarea 
resurselor umane din școli 

pentru predare și învățare 
pentru copiii cu dizabilități și 
/ sau CES  

Termen: 3 ani 

 

 Etapa a IV-a – Evaluarea 
tuturor elevilor din școlile  in 
vederea  stabilirii posibilitatii 
de integrare a elevilor cu 
deficiente auditive/vizuale în 
școli de masă, cu acordul 
părinților  și în funcție de 

condițiile din școlile generale 
și de progresul copiilor aici. 

Termen: 3-5 ani 

 

gestual, care dezvoltă 
materiale educaționale pentru 
copii cu deficiențe 
auditive/vizuale (cărți în 
limbaj Braille și audiobook-
uri),  precum și pentru cadrele 
didactice din invatamantul 
special care sprijina scolile din 

invatamantul de masa in 
procesul de integrare a 
copiilor cu deficiente 
auditive/vizuale; 

- obligativitatea ca la nivelul 
unitatilor de invatamant unde 
sunt integrati in invatamantul 
de masa copii cu deficiente 
auditive/vizuale sa existe cadre 
didactice de sprijin care sa 
cunoasca limbajul 
mimicogestual si   alfabetul 
Braille sau acesti profesori de 
sprijini sa fie delegati din 
partea CJRAE sau sa fie 
personal contract al scolilor 
speciale.  

B. Evaluare 

- includerea in criteriile ARACIP 
evaluarea resurselor necesare 
scolarizarii elevilor cu 
deficiente auditive/vizuale; 

C. Finantare 

- includerea in formula de 
finantare a elevilor a statutului 
de elevi cu deficiente 
auditive/vizuale in vederea 
cresterii finantarii scolilor care 
ofera resursele 
(umane/materiale);  

D. Eficientizare 

- modificarea prevederilor cu 
numarul maxim de elevi per 
clasa in cazul claselor din 
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invatamantul de masa care au 
integrati elevi cu CES astfel 
incat aceste norme sa nu poata 
fi incalcate/incalcarea sa duca 
la sanctiuni; 

- debirocratizarea sistemului de 
identificare si cuprindere a 
copiilor cu deficiente 

auditive/vizuale in categoria de 
elevi cu CES in vederea cresterii 
numarul de elevi cu astfel de 
deficiente care primesc 
sprijinul specializat necesar/ 
suplimentarea resurselor 
umane cu profesori 
psihopedagogi / logopezi;  

- Pilotarea unor Programe 
Educaționale Individuale 

Termen: 2-3 ani  

 

• Etapa II - Evaluarea tuturor 
elevilor din școlile speciale, in 
vederea  stabilirii posibilitatii 
de integrare a elevilor cu 
deficiente auditive/vizuale în 
școli de masă, cu acordul 

părinților și dacă există 
condițiile adecvate de sprijin și 
adaptare a instruirii școlare, 
mai ales sub aspect 
comunicațional, în școlile de 
masă. Concomitent se vor 
explora si condițiile de 
asigurare a resurselor 
educaționale necesare acestor 
elevi, în școlile cele mai 
apropiate de domiciliul 
acestora, cu prioritate pentru 
copiii preșcolari și elevii din 
ciclul primar. 

Termen: 2 ani 
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Etapa III – Formarea 
corespunzatoare si 
suplimentarea cadrelor 
didactice din invatamantul de 
masa care vor lucra cu elevii cu 
dizabilitati auditive/vizule 

- Introducerea cerinței de 
participare la un modul de 

educație incluzivă pentru 
înscrierea la examenele de grad 
didactic  

- Realizarea unor parteneriate 
pentru incluziune între școlile 
speciale și școlile de masă, în 
vederea folosirii experienței 
specialiștilor din învățământul 
special, în procesul de 
incluziune a copiilor cu 
dizabilități și / sau CES 

Termen: 2-3 ani 

Etapa IV – Dezvoltarea unui kit 
minimal cu privire la resursele 
necesare pentru o scoala de 
masa pentru a putea lucra cu 
copii cu deficiente 
auditive/vizuale 

Termen – 2 ani; 

 

Etapa V – Dezvoltarea unui 
Centru Național pentru 
Educația Specială și Educație 
Incluzivă (CNESEI),  care să 
conțină și un sector dedicat 
educației persoanelor cu 
deficiențe de auz și văz 

Termen: 3 ani  

 

Etapa VI – Finantarea si 
derularea achizitiilor la nivel 
centralizat (in prima faza) 



 

 

 

 

21 

pentru dotarea scolilor cu 
resursele necesare  instruirii 
școlare a copiilor cu deficiente 
auditive/vizuale in 
conformitate cu nevoile din 
domeniu. 

Termen – 1 an; 

Secțiunea 4: Evaluarea impactului soluțiilor identificate 

4.1. 
Impactul 
economic și 
asupra 
mediului de 
afaceri 

Varianta 
1 - 
Variant
a 1 -   
Pastrare
a status 
quo-
ului.   

Varianta 2 - Interventii 
punctuale. 

Varianta 3 –  Resurse pentru o 
școala incluzivă. 

Neadaptarea sistemului de 
invatamant de masa la nevoile 
elevilor cu deficiente 
auditive/vizuale va duce la o  
educație și formare 
profesionala limitata a acestora 
cu impact direct asupra 
sanselor de 
angajare/veniturilor si a nevoii 
de asistenta sociala din partea 
statului. 

Absolvenții liceelor special care 
nu pot urma o facultate sau nu 

își găsesc mai greu locuri de 
muncă calificate.  

Sistemul educațional se 
confruntă și cu abandonul 
școlar al elevilor. Investiția în 
educație pentru fiecare elev 
care părăsește sistemul 
educațional, este fără 
finalitate, ceea ce presupune 
pierderi în toate sectoarele 
sistemului economic 

4.2. 
Impactul 
bugetar și 
financiar 

Varianta 
1 -  

Varianta 2 – există deja 
inițiative ale organizațiilor 
neguvernamentale și de 
caritate de completare a 
resurselor necesare, inclusiv 

proiecte cu finanțări din 
fonduri nerambursabile. 

Varianta 3 -  Costurile 
implementării unei asemenea 
măsuri vin în principal din 
investițiile în infrastructura 
educațională, însă povara 

financiară poate fi mutată 
parțial de pe umerii 
ministerului de resort și/sau a 



 

 

 

 

22 

primăriilor locale înspre 
programele de finanțare cu 
fonduri structurale disponibile 
la ora actuală  

Secțiunea 5: Varianta de soluționare aleasă 

5.1.  Descrierea soluției Recomandăm ca a treia variantă de soluționare ”Resurse 
pentru o școala incluzivă”: 

Politica publica alternativă propune un plan de pregătire a 
școlilor de masă pentru realitatea cu care deja operează, 
venind cu o serie de masuri menite sa imbunatateasca 
procesul de integrare a elevilor cu deficiente 
auditive/vizuale in invatamantul de masa; 

• Etapa I - Realizarea modificărilor legislative care să 
permită implementarea politicii: 

A. Resurse umane 

- Supliment salarial pentru cadrele didactice care lucreaza 
si prin intermediul limbajului mimico-gestual și respectiv 
scrierea Braille; 

- introducerea in criteriile pentru obtinerea salariilor de 
merit un punctaj crescut pentru cadrele didactice din 
invatamantul de masa care cunosc limbajul mimico 
gestual, care dezvolta materiale educationale pentru copii 
cu deficiente auditive/vizuale (carti in limbaj Braille si 

audiobook-uri)  precum si pentru cadrele didactice din 
invatamantul special care sprijina scolile din invatamantul 
de masa in procesul de integrare a copiilor cu deficiente 
auditive/vizuale;  

- obligativitatea ca la nivelul unitatilor de invatamant unde 
sunt integrati in invatamantul de masa copii cu deficiente 
auditive/vizuala sa existe cadre didactice de sprijin care 
sa cunoasca limbajul mimicogestual si/sau scrierea Braille. 

B. Evaluare 

- includerea in criteriile ARACIP evaluarea resurselor 
necesare scolarizarii elevilor cu deficiente 
auditive/vizuale; 

C. Finantare 

- includerea in formula de finantare a elevilor a statutului 
de elevi cu deficiente auditive/vizuale in vederea cresterii 
finantarii scolilor care ofera resursele (umane/materiale)  

D. Eficientizare 
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- modificarea si monitorizarea prevederilor cu numarul 
maxim de elevi per clasa in cazul claselor din invatamantul 
de masa care au integrati elevi cu CES astfel incat aceste 
norme sa nu poata fi incalcate/incalcarea sa duca la 
sanctiuni;  

- debirocratizarea sistemului de identificare si cuprindere 
a copiilor cu deficiente auditive/vizuale in categoria de 
elevi cu CES in vederea cresterii numarul de elevi cu astfel 

de deficiente care primesc sprijinul specializat necesar;  

- Inițierea și pilotarea Planului Educațional Individual 
pentru copii și elevi cu deficiențe de auz și văz. 

Termen: 2 ani 

• Etapa II - Evaluarea tuturor elevilor din școlile speciale, 
in vederea  stabilirii posibilitatii de integrare  a elevilor cu 
deficiente auditive/vizuale în școli de masă, cu acordul 
părinților.  Concomitent se vor explora si condițiile de 
asigurare a resurselor educaționale necesare acestor elevi, 
în școlile cele mai apropiate de domiciliul acestora, cu 
prioritate pentru copiii preșcolari și elevii din ciclul 
primar. 

Termen: 1-2 ani 

Etapa III – Formarea adecvată a tuturor cadrelor didactice  
si suplimentarea cadrelor didactice din invatamantul de 
masa care vor lucra cu elevii cu dizabilitati 
auditive/vizule.  

- Introducerea cerinței de participare la un modul de 

educație incluzivă pentru înscrierea la examenele de grad 
didactic, Termen – 3 ani  

- Realizarea unor parteneriate pentru incluziune între 
școlile speciale și școlile de masă, în vederea folosirii 
experienței specialiștilor din învățământul special, în 
procesul de incluziune a copiilor cu dizabilități și / sau 
CES;  Termen – 2 ani 

Scolile de educație specială, ca și centrele de educație 
inclusive, avand un grad înalt de expertiză acumulat în 
educația copiilor cu CES vor fi sprijinite de CNESEI pentru 
a deveni centre de învățare și formare continuă pentru 
ceilalți profesori din sistem sprijinind cadrele didactice/ 
cadrele didactice de sprijin prin activitati specifice de 
mentorat.  
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Unitățile școlare speciale pentru copii și elevi cu 
deficiențe vizuale sau auditive vor putea începe să devină, 
progresiv, centre de resurse - pentru educația specială și 
incluzivă a acestor elevi în școlile de masa - mai întâi la 
nivel județean și apoi regional. 

Etapa IV – Dezvoltarea unui kit cu privire la resursele 
necesare pentru scoala pentru a putea lucra cu copii cu 
deficiente auditive/vizuale. 

- Kitul va fi dezvoltat de catre expertii din 
domeniu in functie de nivel 
(primar/gimnazial/liceal /universitar) precum si 
tipul si gradul deficientei (grav/moderat/usor). 

Kit-ul ar trebui sa contina: 

- Software-urile ce pot fi folosite in activitatile 
educationale 

- Cerintele tehnice ale calculatorelor 
- Resursele umane necesare (profesor de sprijin) 

(maximum 200 elevi / psiholog; Alocarea 
profesorilor itineranți în conformitate cu 
prevederile legale) 

- Cursuri, materiale, ghiduri pentru parintii 
copiilor cu dizabilitati auditive/vizuale 

- Manuale în Braille în acord cu programele 
- Conditiile de invatare necesare (Marcarea 

scarilor si traseelor in interiorul scolii/clasei, 
aranjamentul elevilor in clasa – elevii cu 

deficiente de vedere/auz sa fie pozitionati mai 
in fata clasei, in zone linistite/luminate 

- Sisteme de iluminare suplimentare 
- modalitati de  oferire a notitelor la clasa 
- Alte tehnologii assistive si de suport: 

magnificatoarea, imprimante Braille, displayuri 
Braille, sisteme video-audio, lector de carti etc.  
o Sisteme și instrumente optice de amplificare 

a luminii 
o Sisteme și modalități de descriere audio... 
o Elemente minimale de educație auditiv-

perceptivă 
o Elemente minimale de educație vizual-

perpectivă 
o Elemente de tehnologie asistivă (de acces). 

Termen – 2 ani;  
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Etapa V – Dezvoltarea unui Centru Național pentru 
Educația Specială  și Educație Incluzivă (CNESEI), care să 
includă atribuții precum:  

- Coordonarea dpdv metodologic a activității 
centrelor de asistență educațională 
(CJRAE/CMBRAE) în vederea oferirii de asistență 
elevilor cu dizabilități integrați în învățământul 
de masă; 

Aspecte prioritare: 

- sistemul de identificare și evaluare a cerințelor 
educaționale speciale 

- planificarea, coordonarea și monitorizarea 
serviciilor educaționale și de sprijin pentru 
persoanele cu CES în colaborare cu școlile, 
centrele de resurse educaționale și structurile 
județene și locale de protecția copilului și cele 
de sănătate (incl. comisiile de sănătate);  

- Publicarea si diseminarea informațiilor legate de 
bune practici în educarea copiilor cu CES pentru 
beneficiul copiior, școlilor și părinților; 

- Publicarea si diseminarea informațiilor legate de 
drepturile copiilor cu CES și părinții lor;  

- asigurarea monitorizării continue a progresului 
copiilor cu CES în baza evaluărilor la intervale 
regulate;  

- identificarea unor resurse suplimentare 

necesare oferirii serviciilor educaționale copiilor 
cu CES;  

- Oferirea de consultanță Ministerului Educației, 
altor autorități centrale, cu privire la educația 
copiilor cu dizabilități și/sau CES – în 
formularea politicilor, elaborarea și adoptarea 
de acte normative etc. 

- Colaborarea cu Agenția Europeană pentru 
Cerințe Speciale și Educație Incluzivă, pentru 
poziționarea adecvată a educației speciale și 
incluzive din România în perimetrul european și 
internațional 

- Inițierea și coordonarea unor proiecte-pilot de 
dezvoltare a calității educației speciale, cu 
accent pe promovarea incluziunii, pe livrarea 
educației speciale în contexte incluzive, ca de 
pildă:  
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o în proiecte de transformare a unei școli 
speciale într-un centru de resurse pentru 
școlile din comunitate. 

o în elaborarea, aplicarea și monitorizarea 
Planurilor Educaționale Individuale  (PEI) - ca 
element central de proiectare curriculară la 
persoanele cu dizabilități în lume 

o în elaborarea și aplicarea unor Planuri 

Educaționale Individuale de  Tranziție (de 
pildă de la școală la viață și muncă, așa cum 
se practică în SUA și în multe țări europene) 

- Sustinerea dezvoltarii/dezvoltarea unui portal 
cu resurse educationale pentru elevii cu CES (in 
special pentru cei cu deficiente 
auditive/vizuale). Platforma va contine o serie 
de resurse, mijloace de învățământ sau aplicații 
pentru persoane cu diferite dizabilități precum 
si pentru cadre didactice 

- Îmbunătățirea accesului la tehnologie, prin 
facilitarea creării de parteneriate între instituții 
de învățământ și companii private de IT 

- planificarea integrării educaționale a copiilor cu 
CES în colaborare cu școlile si centrele de 
resurse educationale;  

- conducerea și publicarea de cercetării privind 
subiectelor relevante pentru activitățile CNESTI. 

- Implementarea de proiecte in vederea 
dezvoltarii de materiale educationale  

 

Etapa VI – Finantarea si derularea achizitiilor la nivel 
centralizat (in prima faza) pentru dotarea scolilor cu 
resursele necesare  instruirii școlare a copiilor cu 
deficiente auditive/vizuale.  

In acest sens este necesar: 

- dezvoltarea unui fond pentru echipamente 
speciale pentru auz, scriere  Braille , 
calculatoare, solutii software care sa ajute elevii 
sa citească și să scrie, scannere care sa poate 
scana textele și să le transforme în sunete   

- Dotarea școlilor cu soft-uri educaționale pentru 
copiii cu dizabilități  

- Dotarea școlilor cu echipamente IT pentru elevii 
cu CES 
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Etapa (activitatea) va fi  planificată și realizată 
concomitent cu celelalte propuse și va fi însoțită de 
formarea necesară a personalului privind dotările și 
echipamentele necesare (de pildă audiometru, 
instrumente de scriere și lectură în Braille etc).  

Termen – 2 ani; 

 

Analiza SWOT pentru varianta de soluționare propusă a 

evidențiat următoarele:  

Puncte tari și oportunități: 

- Este varianta cea mai puțin invazivă asupra 
sistemului actual cu un minim de modificări la 
nivelul cadrului de reglementare 

- implică o serie redusă de costuri de 
implementare pe termen lung, măsurile putând 
fi implementate prin intermediul unor proiecte 
cu finanțare europeană  

- timpul de punere in aplicare a principalelor 
masuri este redus, efectele putand fi 
cuantificate rapid;  

Puncte slabe și amenințări: 

- Nevoia unei investitii initiale mai mari 

- Varianta selecționată contribuie doar parțial la 
rezolvarea problemelor sistemului de educație 
în ansamblu, concentrându-se doar pe 
soluționarea nevoilor cu privire la elevii cu 

deficiente auditive/vizualedar si nu pe toate 
cauzele care produc aceste nevoi 

5.2. Procesul de consultare 
publică 

1. Consultarea și feedback-ul specialiștilor din 
domeniul educației speciale cu privire la variantele 
propuse: 

o care sunt tipurile de resurse de care este 
nevoie în școala incluzivă, 

o care sunt resursele necesare diferitelor tipuri 
de dizabilități și / sau cerințe educaționale 
speciale, 

o care sunt resursele de care au nevoie școlile 
incluzive pentru incluziunea copiilor cu 
deficiențe auditive și / sau de vedere (kitul 
minimal) 
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2. Specialiștii consultați au primit draft-ul politicii 
publice, au făcut observații și recomandări cu 
privire la conținutul acestuia și propuneri pentru 
una dintre cele trei variante propuse 

3. Au fost consultați profesorii din cinci școli de masă, 
pe baza unui set predefinit de întrebări  

4. A fost administrat un chestionar unui număr de 5 
directori de școli de masă, cu privire la 

oportunitatea unui astfel de demers, cu privire la 
nevoile școlii pentru a putea asigura accesul și 
participarea la educație a copiilor cu CES  

5. Au fost consultați reprezentanții a 3 organizații non-
guvernamentale care activează în domeniul 
educației pentru copiii cu dizabilități (ADV, Star of 
Hope, Salvați Copiii), în cadrul unui focus grup, cu 
întrebările predefinite; 

Dezbatere Sibiu: 

- Inspectoratul Școlar Județean Sibiu,  
- Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Sibiu,  
- Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Alba,  
- Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Harghita,  
- D.G.A.S.P.C. Sibiu,  
- D.G.A.S.P.C. Mureș,  

- D.G.A.S.P.C. Brașov. 
- Asociația Naționala a Persoanelor cu cu Deficiențe 

de Auz din România;  
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.1 Sibiu 
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Nr.2 Sibiu 
- Centrul Scolar de Educatie Incluziva,Ocland,  
- Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” din Blaj,  
- Școala Gimnazială „Reteganul” Sîncel,  
- Școala Gimnazială Drașov,  
- Liceul cu program sportiv din Alba-Iulia,  
- Centrul Școlar „Prichindelul” Sibiu. 

Dezbatere Arad  

- Inspectoratul Școlar Județean Arad,  
- Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Arad,  
- Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Hunedoara, D.G.A.S.P.C. Arad, 
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- D.G.A.S.P.C. Timiș,  
- D.G.A.S.P.C. Hunedoara,  
- Direcția de Asistență Socială Arad 
- Universitatea Aurel Vlaicu din Arad  
- Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția 

Mediului Arad,  
- Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Arad 

(profesori itineranti si de sprijin). 

5.3. Actele normative ce 
vor fi modificate/adoptate 
în urma implementării 
propunerii de politică 
publică 

- Legea educatiei nationale nr.1/2011 
- Hotărârea nr. 169/2019 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului standard per elev/preșcolar și stabilirea 
finanțării de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de 
stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 
locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar 

- OM  3952/2019 Metodologia și criteriile privind 
acordarea gradației de merit personalului didactic din 
învățământul preuniversitar de stat 

- Legea bugetului de stat 
- ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 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 

5.4. Mijloace de evaluare și 
monitorizare a 
implementării propunerii de 
politică publică 

Monitorizarea și evaluarea implementării variantei 
selectate a propunerii de politică publică va fi realizată pe 
baza rapoartelor de monitorizare elaborate semestrial, 
respectiv rapoartelor de evaluare elaborate anual. 

- monitorizarea poate intra in responsabilitatea 
Ministerului Educatiei Nationale prin intermediul  
Centrului Național pentru Educația Specială  și Educație 
Incluzivă (dupa infiintarea acestuia); 

Indicatori de performanță 

- Proportia copiiilor cu dizabilitati auditive/vizuale 
inscrisi in sistemul de invatamant 

- Proportia copiiilor cu dizabilitati auditive/vizuale 
inscrisi in sistemul de invatamantul de masa  
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- Numarul de resurse educationale destinate elevilor 
cu deficiente auditive/vizuale dezvoltate pentru 
școlile de masă; 

- Numarul de solutii software 
achizitionate/dezvoltate  destinate elevilor cu 
deficiente auditive/vizuale dezvoltate  pentru 
școlile de masă 

- Numarul de echipamente (calculatoare, scannere) 

utilizate in invatamantul de masa 
- Numarul de parteneriate cu mediul privat cu 

obiectivul de a dezvolta/furniza solutii educative 
pentru copii cu deficiente auditive/vizuale pentru 
școlile de masă 

Monitorizarea se poate realiza folosind atat date din 
sistemul informatic SIIIR cat si prin intermediul raportarilor 
directe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta propunere de politică publică alternativă a fost realizată în cadrul proiectului 

”Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și 
vizuale (EDU-CES)”,  

 
 

Implementat de Asociația C4C Communication for Community, 

în perioada aprilie 2018 – noiembrie 2016 


