
 

 
 

 

 

 

 

A4.1 Organizarea a 8 consultări regionale cu factorii cointeresați guvernamentali și 

neguvernamentali 

 

 

 

În cadrul subactivității s-a realizat un amplu proces consultativ și participativ, cu implicarea 

factorilor cointeresați guvernamentali și neguvernamentali de la nivel local, regional și național, 

având ca obiect elaborarea propunerilor de politici publice alternative ce vizează îmbunătățirea 

accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și 

auditive și asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de 

calitate și a nediscriminării acestora în școală.  

 

1. Suceava, 21 martie 2019 

 

Conferința din data de 21 martie 2019 a avut loc la Suceava și a avut ca temă "Formarea profesorilor 

din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu deficiențe auditive și 

vizuale". Aceasta a fost prima dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în cadrului 

Proiectului EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 09:30, în sediul Hotelului Continental, Suceava. Au participat 42 de 

invitați, atât din Suceava, cât și din județele apropiate. Dintre aceștia amintim: Inspectoratul Școlar 

Județean Suceava, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, D.G.A.S.P.C. 

Suceava, D.G.A.S.P.C. Bacău, precum și o serie de reprezentanți din Asociația „Salvați Copiii” Filiala 

Suceava, Asociația „Help and Advice”, Asociația A.N.A. – C.P.E.C.A., Asociația Națională a Surzilor 

din România, Asociația Părinților – Federația Națională, Institutul Bucovina, A.N.I.T.P. Suceava, 

Palatul Copiilor Suceava.  

De asemenea, au participat și reprezentanți ai unităților de învățământ: Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” din Neamț, C.E. „Dimitrie Cantemir” Suceava, Școala Gimnazială Nr. 4, C.S.E.I. „Sfântul 

Andrei” Gura Humorului, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu. 

Liliana Romaniuc, expert în politici publice, a prezentat propunerea de politică publică, „Formarea 

profesorilor din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu deficiențe auditive 

și vizuale”. 



 

 
 

 

Domnul inspector școlar ISJ Suceava, Dumistrăcel Ionel, și-a exprimat punctul de vedere în calitatea 

sa de reprezentant al autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul educației și 

protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din Regiunea Nord Est. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 5 întrebări.  

 Care sunt cele mai frecvente cerințe educaționale/dizabilități pe care le au copiii/elevii cu care 

lucrați/interacționați? 

 De ce anume ați avea nevoie pentru a lucra cu acești elevi? (Cunoștințe/ Resurse/ Altele, care?) 

 Considerați oportună ideea de a avea un program de formare în domeniul educației incluzive, la 

nivel național?  

 Ce teme credeți că ar trebui să fie incluse într-un program de formare a profesorilor în domeniul 

educației incluzive? 

 Ați participa la un astfel de program de formare? 

Grupele formate au contribuit semnificativ din punctul de vedere al soluțiilor găsite, experiența 

formată în lucrul direct cu elevi CES fiind catalizatorul principal în acordarea de feedback necesară 

dezbaterii. S-a dovedit că majoritatea obstacolelor întâlnite în contextul școlilor incluzive își au 

originea în numărul mare de elevi din cadrul claselor, părinții a căror neînțelegere asupra 

dizabilităților vizuale și auditive refuză orice măsură din partea profesorilor de a modifica activitatea 

curriculară, lipsa interpreților de LMG care pot asista materiile necesare de parcurs. Din perspectiva 

medicală, se remarcă un set de soluții care au rolul de asistare a copilului de-a lungul dezvoltării 

sale, soluții care au potențialul de a ameliora procesele de comunicare și socializare pe care copilul 

trebuie să le asimileze.  

Sugestiile constau în screening-ul obligatoriu în primele șase luni de viață cu scopul de a depista 

dizabilitățile tipice care fac parte din umbrela CES, intervenția timpurie sau serviciile de specialitate 

oferite de o echipă multidisciplinară (medic familie, medic specialist, profesionist format pe oferirea 

serviciilor de intervenție timpurie, psihopedagog, psiholog) asigurată prin lege. O altă grupă formată 

în contextul world cafe a avut la bază ideea conform căreia rolul comunității reprezintă cheia în 

suportul atât de necesar familiilor în care se află unul sau mai mulți copii cu deficiențe auditive sau 

vizuale.  Răspunsurile care s-au remarcat fac apel la o conștientizare colectivă asupra problematicii, 

o nevoie de sensibilitate a societății românești. Câteva exemple identificate constau în cofinanțarea 

serviciilor LMG, campanii de informare, grupuri de suport pentru părinți și profesori, implementarea 

centrelor de servicii, intervenția administrației publice locale prin identificarea și exprimarea 

nevoilor care nu au fost încă vocalizate. Acestea fiind spuse, cele trei aspecte necesar de dezvoltat 

și revizuit sunt măsurile de intervenție timpurie, resursele umane medicale și o bună comunicare 

raportată la comunitate și modul în care înțelegem sfera dizabilitățior copiilor cu CES. 



 

 
 

 

2. Galați, 22 martie 2019 

Conferința din data de 22 martie 2019 a avut loc la Galați și a avut ca temă „Formarea profesorilor 

din școlile de masă în domeniul predării și învățării pentru elevii cu deficiențe auditive și 

vizuale”. A reprezentat a 2-a dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în cadrului 

Proiectului EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 09:30, în sala AN007 a „Universității Dunărea de Jos” din Galați, Calea 

Domnească, Nr. 111. Au participat 22 invitați din Galați, printre aceștia regăsindu-se studenți, 

doctoranzi și prodecani ai „Universității Dunărea de Jos”, dar și reprezentanți ai Federației Naționale 

a Asociațiilor de Părinți. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat propunerea de politică publică, „Formarea profesorilor din școlile de masă în domeniul 

predării și învățării pentru elevii cu deficiențe auditive și vizuale”. 

În cadrul acestei dezbateri, fiecare invitat a fost rugat să își împărtășească propria experiență și 

opinie referitoare la sistemul de educație și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități din 

Regiunea de Sud Est. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 6 întrebări/cerințe:  

 Definiți caracteristicile școlii incluzive. 

 Care sunt caracteristicile profesorului incluziv? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala incluzivă? 

 Care sunt nevoile de formare ale profesorilor dintr-o școală de masă, pentru ca aceasta să devină 

școală incluzivă? 

 Care sunt obstacolele care limitează integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala din învățământul de masă pentru a integra 

cu succes copiii cu dizabilități? 

Dintre acestea, în cadrul dezbaterii au fost abordate doar primele 3 cerințe, fiecare fiind distribuită 

unui grup de aproximativ 7 invitați. Conform celor scrise, aceștia descriu școala incluzivă drept un 

spațiu primitor, deschis pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, unde elevii și profesorii cunosc 

în prealabil aceste deficiențe și îi ajută pe cei cu astfel de cerințe educaționale speciale să parcurgă 

și să înțeleagă materia.  

Toleranța și empatia tuturor cadrelor didactice reprezintă un punct esențial pe lista celor 3 echipe. 

De asemenea, materialele tehnologice (atât pentru predare – cărți speciale pentru orbi, cât și pentru 

întregul timp petrecut în interiorul școlii – lift special pentru copiii cu astfel de deficiențe, uși 

rotative, rampe, și activitățile didactice adaptate, precum și suportul și ajutorul unui interpret în 



 

 
 

 

timpul orelor de curs, sunt și ele la rândul lor întâlnite în relatările fiecărui grup. În plus, echipa 

numărul 1 consideră necesară existența unor ședințe de sprijin pentru părinții care au copii cu cerințe 

educaționale speciale, care conduc automat la o mai bună integrare și susținere a copiilor din aceste 

situații, atât în viața familială, cât și în educația acestora. Astfel, problema readaptării sistemului 

de învățământ pentru aceștia rămâne în continuare o problemă acută. 

3. Pitești, 8 aprilie 2019 

Conferința din data de 8 aprilie 2019 a avut loc la Pitești și a avut ca temă „Formarea profesorilor 

din sistemul de educație preșcolară pentru activitățile educative care includ copii cu deficiențe 

auditive și vizuale”. A reprezentat a 3-a dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în 

cadrului Proiectului EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 13:00, în sediul Centrului de Afaceri Business Forum,  Adresa Strada Ion 

Constantin Brătianu 48-52, sala de connferințe, etaj 10, Pitești. Au participat 64 de invitați, atât din 

Pitești, cât și din județele apropiate. Dintre aceștia amintim: Inspectoratul Școlar Județean Argeș, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu, Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Dâmbovița, D.G.A.S.P.C. Argeș, D.A.S. a Municipiului Pitești, precum și o serie 

de reprezentanți din ONG-ul „Salvați Copiii” Filiala Argeș, Școala Gimanzială „Matei Basarab”, Liceul 

Teoretic „Nicolae Cartojan” din Giurgiu, CSEI „Sfânta Filofteia”, dar și profesori din 21 de grădinițe 

încadrate în învățământul de masă. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu. 

Claudia Cochină, expert în politici publice, a prezentat propunerea de politică publică, „Formarea 

profesorilor din sistemul de educație preșcolară pentru activitățile educative care includ copii cu 

deficiențe auditive și vizuale”.  

Doamna inspector școlar general adjunct ISJ Argeș, Mihaela Crișan, și-a exprimat punctul de vedere 

în calitatea sa de reprezentant al autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul 

educației și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din Regiunea Sud Muntenia. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 5 întrebări/cerințe:  

 Ce soluții puteți identifica în rezolvarea problemelor din învățământul preșcolar pentru a 

îmbunătății accesul copiilor cu deficiențe de auz și vedere? 

 Care sunt nevoile de formare profesională în învățământul preșcolar pentru a crește gradul de 

incluziune a copiilor cu CES și gradul profesional de performanță? Ce ar trebuie să includă un astfel 

de program? 

 Cum am putea valorifica rolul comunității ( colegi, părinți, actori sociali) în integrarea copiilor cu 

deficiențe de vedere și auditive în grădiniță? 



 

 
 

 

 Care este ecosistemul de resurse necesar unei grădinițe incluzive? Luați ca punct de referință 

modelul de ecosistem propus de Agenția Europeană pentru Educația Specială și Incluzivă.  

 Realizați designul (structura, procese, outcomes) unei grădinițe incluzive. 

Participanții au fost împărțiți în 5 echipe, fiecare echipă având rolul de a căuta răspunsuri pentru o 

întrebare distribuită de coordonatorii dezbaterii.  Deși întrebările au fost menite să înfățișeze laturi 

diferite ale aceleiași probleme, răspunsurile invitaților au fost asemănătoare: este necesară 

integrarea preșcolarilor cu deficiențe auditive și vizuale în sistemul educațional de masă și acest 

lucru se poate realiza numai prin implicare atât materială, cât și emoțională a profesorilor, părinților, 

persoanelor specializate pe acest subiect (logopezi, psihoterapeuți), dar și a sistemului de 

învățământ. De asemenea, o altă concluzie a fost, că este nevoie de implementare a unor proiecte 

speciale pentru a ajuta cadrele didactice în astfel de situații, lecții de educație civică în clase, pentru 

a trezi spiritul de compasiune și de a-i învăța pe copii să-i accepte mai ușor pe colegii lor cu acest 

tip de deficiențe. La fel de importante sunt și noile tehnologii menite să ușureze procesul de predare 

și securitatea celor mici. 

 

4. Sibiu, 09 aprilie 2019 

Conferința din data de 9 aprilie 2019 a avut loc la Sibiu și a avut ca temă „Cum asigurăm resursele 

de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale?”. A 

reprezentat a4-a dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în cadrului Proiectului 

EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 09:30, în sediul Școlii Gimnaziale Româno Finlandeză Sibiu, adresa Strada 

Dealului, nr. 6. Au participat 28 de invitați, atât din Sibiu, cât și din județele apropiate (Alba, Brașov, 

Mureș, Harghita). Dintre aceștia amintim: 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. 

De asemenea, prezenți au fost și reprezentanți ai Asociației Naționale a Persoanelor cu cu Deficiențe 

de Auz din România, dar și numeroase unități din învățământ special și din învățământul de masă: 

C.S.E.I. Nr. 1 Sibiu, C.S.E.I. Nr. 2 Sibiu, C.S.E.I. Ocland, Liceul Tehnologic „Șt. Manciulea” din Blaj, 

Școala Gimanzială „Reteganul” Sîncel, Școala Gimanzială Drașov, Liceul cu program sportiv din Alba-

Iulia, Centrul Școlar „Prichindelul” Sibiu. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat propunerea de politică publică, „Cum asigurăm resursele de sprijin pentru educația în 

sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale?”. 



 

 
 

 

Doamna inspector școlar general adjunct ISJ Argeș, Stoicescu Elena Delia, și-a exprimat punctul de 

vedere în calitatea sa de reprezentant al autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în 

domeniul educației și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din Regiunea Centru. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 6 întrebări/cerințe:  

 Definiți caracteristicile școlii incluzive. 

 Care sunt caracteristicile profesorului incluziv? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala incluzivă? 

 Care sunt nevoile de formare ale profesorilor dintr-o școală de masă, pentru ca aceasta să devină 

școală incluzivă? 

 Care sunt obstacolele care limitează integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala din învățământul de masă pentru a integra 

cu succes copiii cu dizabilități? 

Experiența cadrelor didactice a oferit o perspectivă onestă, adresând nevoi vitale care stau la baza 

fundației unei școli incluzive. Exemplele care surprind elementele principale constau în valori umane 

precum toleranță, acceptare, echitate, relații de prietenie între profesor, elev și părinte. De 

asemenea, un rol important îi este atribuit profesorului al cărui tablou a fost pus în prim plan de 

către grupele de lucru. Conform acestora, caracteristicile principale sunt răbdarea, empatia, 

echilibrul emoțional, pregătirea (prin formare continuă), dispus la colaborare, deschis la schimbare, 

bun comunicator. În plus, acesta trebuie să se plieze pe nevoile copiilor și să dezvolte relații de 

respect, acceptare și încredere. Referitor la nevoile de informare necesare abordării problematicii 

CES din punct de vedere didactic, grupul de lucru a remarcat cunoașterea particularităților psiho-

individuale ale elevilor, metode active de predare pentru copiii cu CES, modalități de adaptare a 

curriculei, asimilarea unor metode de gestionare a conflictelor/crizelor/reacțiilor puternice și 

solidificarea unui pachet de cunoștințe din sfera psihopedagogiei speciale. În continuarea discuției, 

s-a adus la cunoștință existența unui set de obstacole care limitează integrarea copiilor cu dizabilități 

în școala de masă. Dificultățile necesar de combătut sunt reprezentate de refuzul sau descurajarea 

cadrelor didactice, criteriile etnice, lipsa profesorului de sprijin, lipsa accesibilității, etichetarea și 

prejudecățile, lipsa unui curriculum la nivel național pentru copiii cu deficiențe auditive și vizuale. 

Astfel, atât setul de cunoștințe cât și experiența acumulată în urma anilor de predare a s-au dovedit 

a fi vitale evenimentului desfășurat. 

5. Craiova, 18 aprilie 2019 

Conferința din data de 18 aprilie 2019 a avut loc la Craiova și a avut ca temă „Formarea profesorilor 

din sistemul de educație preșcolară pentru activitățile educative care includ copii cu deficiențe 



 

 
 

 

auditive și vizuale”. A reprezentat a 6-a dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite 

în cadrului Proiectului EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 12:00, în sediul Școlii Speciale „Sfântul Mina”, Strada George Enescu, 

nr. 7, Craiova. Au participat 44 de invitați, atât din Dolj, cât și din județele apropiate (Gorj, 

Mehedinți, Olt). Dintre aceștia amintim: Inspectoratul Școlar Județean Olt, Inspectoratul Școlar 

Județean Mehedinți, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, Centrul Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți,  D.G.A.S.P.C. Mehedinți. 

De asemenea, prezenți au fost și reprezentanți ai unităților din învățământul special și din 

învățământul de masă: Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina” din Craiova, Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă „Constantin Pufan” din Drobeta Turnu Severin, Colegiul Național „Radu 

Greceanu”, Școala Gimanzială Nr. 15 și alte 3 grădinițe din Drobeta Turnu Severin. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat propunerea de politică publică, „Formarea profesorilor din sistemul de educație 

preșcolară pentru activitățile educative care includ copii cu deficiențe auditive și vizuale” 

În cadrul acestei dezbateri, fiecare invitat a fost rugat să își împărtășească propria experiență și 

opinie referitoare la sistemul de educație și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități din 

Regiunea de Sud Vest Oltenia. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 5 întrebări/cerințe:  

• Ce soluții puteți identifica în rezolvarea problemelor din învățământul preșcolar pentru a 

îmbunătății accesul copiilor cu deficiențe de auz și vedere? Folosiți ca reper principiile educației 

incluzive enumerate la pag. 6. 

• Care sunt nevoile de formare profesională în învățământul preșcolar pentru a creste gradul de 

incluziune a copiilor cu CES și gradul profesional de performanță? Ce ar trebuie să includă un astfel 

de program? Folosiți drept cadru documentul Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea 

timpurie a copilului de la naștere la 7 ani. 

• Cum am putea valorifica rolul comunității (colegi, părinți, actori sociali) în integrarea copiilor cu 

deficiențe de vedere și auditive in grădiniță? Încercați să țineți cont de principiile educației 

incluzive enumerate la pag. 6. 

• Care este ecosistemul de resurse necesar unei grădinițe incluzive? Luați ca punct de referință 

modelul de ecosistem propus de Agenția Europeană pentru Educația Specială și Incluzivă. 



 

 
 

 

• Realizați designul (structura, procese, outcomes) unei grădinițe incluzive folosind caracteristicile 

enumerate la pag. 6. 

Grupele de lucru formate au comunicat eficient în cadrul procesului de identificare a soluțiilor. 

Astfel, recomandările aferente primei întrebări au constat în abordarea holistică a copilului, 

campaniile de informare (în vederea conștientizării, creșterii toleranței, desegregării), creșterea 

numărului de specialiști (logopezi, terapeuți etc.), formarea cadrelor didactice, formarea de 

parteneriate între școală și familie, formarea unei platforme cu informații medicale, grădinițe cu 

program flexibil. Legat de nevoile de formare profesională în învățământul preșcolar, drept măsuri 

ce pot fi abordate în viitor, s-au identificat formarea inițială obligatorie în psihopedagogia specială, 

nevoia de cursuri de formare bazate pe practică sub coordonarea unui mentor, schimburi de 

experiență națională și internațională, finanțare acordată de către instituția angajatoare și programe 

de dezvoltare personală pentru cadrele didactice. Totuși, unitățile de învățământ nu sunt singurele 

care ar trebui să sufere schimbările necesare. O altă entitate care ar trebui interogată din punctul 

de vedere al raportării sale în contextul obstacolelor cu care se întâlnesc copiii cu CES este 

reprezentată de comunitate. Astfel, au fost subliniate soluții precum implicarea unor actori sociali 

(administrație locală, instituții publice, ONG-uri, biserică etc.) în activități specifice grădiniței, 

informarea comunității locale cu privire la rolul educației în integrarea copiilor cu CES în viața 

socială, comunicarea permanentă și eficientă cu familia copilului, desfășurarea de cursuri de 

educație parentală, implicarea cadrelor didactice în proiecte pe această tematică, sensibilizarea 

ONG-urilor și comunităților locale în vederea sprijinului acordat dotării unităților de învățământ. În 

ceea ce privește ecosistemul de resurse necesar unei grădinițe incluzive, aferent world cafe-ului, au 

rezultat măsuri de acțiune precum creșterea numărului de personal calificat în problemele copiilor 

cu cerințe educaționale speciale, implementarea unor jocuri educative accesibile tuturor, realizarea 

unui sistem educațional electronic pentru accesarea informațiilor necesare desfășurării activităților 

(softuri speciale), suplinirea numărului cadrelor specializate în problemele locomotorii pentru copiii 

cu CES și nu numai, spații special amenajate și formarea de grupuri de suport pentru părinți, 

aparținători, aparținători. Legat de designul unei grădinițe incluzive, grupele de lucru au punctat 

următoarele: grupe formate la nivel de vârstă (aproximativ 20 de copii) iar în fiecare grupă să fie 

integrați 1-2 copii cu CES, fiecare grupă să beneficieze de două cadre didactice, dintre care unul din 

ei să ofere suport în ceea ce privește desfășurarea activităților educaționale cu elevii cu deficiențe 

auditive și vizuale, existența unor materiale și softuri educaționale care să sprijine dezvoltarea 

copilului pe toate palierele, implicarea părinților în activitățile desfășurate la grupă, comunicare 

eficientă cu părinții prin întâlniri periodice și platforme educaționale, participarea cadrelor didactice 

la programe practice și de formare/ informare, organizarea de activități extrașcolare care să 

faciliteze integrarea copiilor cu CES în clasele formate, crearea unei camere senzoriale și prezența 

unui specialist pentru depistarea precoce. 

 



 

 
 

 

6. Arad, 19 aprilie 2019 

Conferința din data de 19 aprilie 2019 a avut loc la Arad și a avut ca temă „Cum asigurăm resursele 

de sprijin pentru educația în sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale?”. A 

reprezentat a 7-a dezbatere din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în cadrului Proiectului 

EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 09:30, în sediul Colegiului Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, 

Adresa Strada Ioan Fluieraș, nr.10C, Arad. Au participat 20 de invitați, atât din Arad, cât și din 

județele apropiate (Timiș și Hunedoara). Dintre aceștia amintim: 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, D.G.A.S.P.C. Timiș, D.G.A.S.P.C. Hunedoara, Direcția 

de Asistență Socială Arad. 

De asemenea, prezenți au fost și reprezentanți ai Universității Aurel Vlaicu din Arad și ai Liceului 

Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului Arad, dar și profesori itineranți și de sprijin din cadrul 

Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Arad. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat propunerea de politică publică, „Cum asigurăm resursele de sprijin pentru educația în 

sistemul de masă a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale?”. 

În cadrul acestei dezbateri, fiecare invitat a fost rugat să își împărtășească propria experiență și 

opinie referitoare la sistemul de educație și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități din 

Regiunea de Vest. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 5 întrebări/cerințe: 

 Definiți caracteristicile școlii incluzive. 

 Care sunt caracteristicile profesorului incluziv? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala incluzivă? 

 Care sunt nevoile de formare ale profesorilor dintr-o școală de masă, pentru ca aceasta să devină 

școală incluzivă? 

 Care sunt obstacolele care limitează integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala din învățământul de masă pentru a integra 

cu succes copiii cu dizabilități? 

Având în vedere totalitatea situațiilor ce fac parte din formarea cadrelor didactice, aceștia au oferit 

un insight semnificativ în ceea ce privește feedback-ul oferit în contextul world cafe-ului. Legat de 

conceptul unei școli incluzive, participanții au realizat un șablon general a ceea ce ar trebui să fie 

asigurat în orice instituție de învățământ. Aspectele explorate includ selecția unor cadre didactice 

cu o formare inițială consistentă (resurse umane suficiente), adaptarea spațiilor de desfășurare a 



 

 
 

 

activităților educaționale și recreative în funcție de specificul dizabilităților, materiale didactice 

adaptate la respectivele dizabilități. În ceea ce privește profesorul incluziv, invitații care au format 

grupurile de lucru au prezentat o idee pe cât de clară, pe atât de rezonabilă. Profesorul ar trebui să 

fie bine pregătit profesional, empatic, să poată colabora eficient cu echipa de intervenție, să accepte 

individualitatea copilului, să urmărească întotdeauna interesul copilului, să fie creativ și să dorească 

să se formeze continuu. În continuarea discuției, tipurile de resurse au reprezentat baza erorilor din 

sistemul de învățământ românesc care nu fac posibil accesul elevilor cu CES. Așadar, resursele 

identificate constau în resurse de natură financiară (buget de stat, buget local, sponsorizări, donații, 

fonduri europene și umană (specialiști/echipă). Legat de nevoile de formare ale profesorului incluziv, 

atât de vital discuției, s-a accentuat idee formării inițiale (realizarea practicii pedagogice în unități 

școlare care au copii CES, unități de învățământ special) și continue (cursuri de formare pe 

comunicare, schimburi de experiență cu unități școlare integratoare, practică în cadrul unei echipe 

interdisciplinare, care a obținut rezultate în vederea integrării copiilor cu CES), nevoia unui mentor 

în primii cinci ani de activitate. Ca o nota bene, trebuie amintite obstacolele care limitează 

integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă. Majoritatea dificultăților sunt întâmpinate în 

contextul cadrelor didactice care nu au o pregătire necesară lucrului cu copii CES, lipsa resurselor 

financiare necesare formării profesorilor, lipsa resurselor financiare care ar trebui alocate achiziției 

instrumentelor de lucru specifice activităților de învățare și socializare a elevilor, schimbare 

atitudinii părinților în privința mentalității, un spor acordat profesorilor care lucrează cu elevii CES 

și numărul mare de copii la clasă raportat cu lipsa cadrelor didactice. 

7. Cluj, 10 aprilie 2019 

Conferința din data de 10 aprilie 2019 a avut loc la Galați și a avut ca temă „Impactul limbajului 

mimico gestual și a labiolecturii în sistemul de învățământ general”. A reprezentat a 4-a dezbatere 

din totalul celor 8 dezbateri regionale stabilite în cadrului Proiectului EDU-CES – Aceeași școală 

pentru fiecare. 

Dezbaterea a început la ora 09:30, în Turnul Croitorilor Centru de Cultură Urbană, adresa Strada 

Baba Novac, nr.35, Cluj. Au participat 18 invitați din Cluj, dar și din județele apropiate (Maramureș, 

Sălaj, Bihor). Printre aceștia au fost: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj, Primăria Cluj-Napoca, D.G.A.S.P.C. Maramureș, D.G.A.S.P.C. Bihor, Școala 

Gimnazială Specială pentru Deficiențe de Auz „Kozmutza”, Universitatea „Babeș Bolyai”, Fundația 

„Pentru Comunitate”, dar și Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico Gestual. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat propunerea de politică publică, „Impactul limbajului mimico-gestual și a labiolecturii în 

sistemul de învățământ general”. 



 

 
 

 

În cadrul acestei dezbateri, fiecare invitat a fost rugat să își împărtășească propria experiență și 

opinie referitoare la sistemul de educație și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități din 

Regiunea de Nord Vest. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, sub forma unui „world 

cafe” structurat pe baza a 5 întrebări/cerințe:  

 Care sunt cele mai frecvente cerințe educaționale/dizabilități pe care le au copiii/elevii cu care 

lucrați/interacționați? 

 De ce anume ați avea nevoie pentru a lucra cu acești elevi? (Cunoștințe/ Resurse/ Altele, care?) 

 Considerați oportună ideea de a avea un program de formare în domeniul educației incluzive, la 

nivel național?  

 Ce teme credeți că ar trebui să fie incluse într-un program de formare a profesorilor în domeniul 

educației incluzive? 

 Ați participa la un astfel de program de formare? 

Grupele formate au realizat analiza necesară identificării de soluții pentru aplicațiile din cadrul world 

cafe-ului. Astfel, legat de tipurile de CES, dizabilități întâlnite, au fost aduse în discuție autismul, 

deficiențele vizuale (grave sau mai puțin grave), deficiențele auditive (totale sau parțiale), 

deficiențele de vorbire, dizabilitățile locomotorii (caz în care copiii se află într-o stare continuă de 

dependență față de tutore). Întârzierea vorbirii, dificultatea de înțelegere a textelor, fiind doar 

câteva efecte ale neglijării acestor situații, atât din partea părinților copiilor, cât și din partea 

comunităților din care aceștia provin.  

În continuarea discuției, s-au trasat, într-un mod onest și deschis în ceea ce privește cadrele didactice 

prezente, resursele necesare lucrului la clasă cu elevii care se încadrează sub umbrela CES. Câteva 

exemple care s-au pus în prim plan sunt reprezentate de: posibilitatea realizării unor cursuri de 

formare pentru cadrele didactice care să faciliteze comunicarea acestora cu elevii cu dizabilități, 

cursuri și alte materiale adaptate nevoilor respective, accesul la servicii de logopedie în cadrul 

fiecărei unități de învățământ, identificarea și crearea unor activități de natură creativă sau socială 

prin care copiii pot acumula informații mai puțin accesibile prin mijloacele de comunicare 

tradițională, modalități de a aborda problematica socializării între elevii cu CES și restul colegilor 

(un proces de coeziune eficient între aceștia fiind posibila cheie în integrarea celor cu dizabilități în 

societate).  

8. București, 14 mai 2019 

Conferința din data de 14 mai 2019 a avut loc la București și a avut ca temă „Impactul limbajului 

mimico gestual și asigurarea resurselor de sprijin a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale, 

școlarizați în sistemul de masă”. Aceasta a fost dezbaterea finală din totalul celor 8 dezbateri 

regionale stabilite în cadrului Proiectului EDU-CES – Aceeași școală pentru fiecare. 



 

 
 

 

Dezbaterea a început la ora 09:00, în sediul OK Center România, Strada Traian, Nr. 1, București. Au 

participat 21 de invitați, atât din București, cât și din judeșul Ilfov. Dintre aceștia amintim: Casa 

Corpului Didactic Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov, D.G.A.S.P.C. 

Sector 2, D.G.A.S.P.C. Sector 3, D.G.A.S.P.C. Sector 4, D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

De asemenea, prezenți au fost și profesori ai Liceului Tehnologic Special Nr. 3, Școlii Gimnaziale 

Speciale pentru Surzi Nr. 1, profesori pentru învățământul preșcolar din Grădinița „Căsuța 

Fermecată”, dar și reprezentanți ai asociațiilor: Asociația „Aproape de tineri”, Fundația „Dreptul la 

educație” și Asociația „Alternativa 2003”. 

Deschiderea dezbaterii și prezentarea proiectului a fost realizată de doamna Daniela Vișoianu, care 

a prezentat cele 4 propuneri de politici publice discutate în cele 7 dezbateri realizate anterior. Cu 

toate acestea, atenția a fost focalizată pe ultimele 2, reunite în tema „Impactul limbajului mimico 

gestual și asigurarea resurselor de sprijin a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale, școlarizați în 

sistemul de masă”.  

Doamna Liliana Romaniuc, expert în politici publice, a prezentat propunerea de politică publică 

dedicată Resurselor de sprijin necesare pentru integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

urmată apoi de doamna Claudia Cochină, de asemenea expert în politici publice, a expus problema 

limbajului mimico gestual în școli. 

În cadrul acestei dezbateri, fiecare invitat a fost rugat să se prezinte și să își împărtășească propria 

experiență și opinie referitoare la sistemul de educație și protecția drepturilor persoanelor cu 

dizabilități din Regiunea de București-Ilfov. 

Expunerea detaliată a problematicii a fost urmată de dezbaterea propriu-zisă, care a avut la bază 2 

grupuri de tip „world cafe” structurat pe baza a 5 întrebări/cerințe:  

Pentru Asigurarea Resurselor de sprijin a copiilor cu cerințe educaționale speciale: 

 Definiți caracteristicile școlii incluzive. 

 Care sunt caracteristicile profesorului incluziv? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala incluzivă? 

 Care sunt nevoile de formare ale profesorilor dintr-o școală de masă, pentru ca aceasta să devină 

școală incluzivă? 

 Care sunt obstacolele care limitează integrarea copiilor cu dizabilități în școala de masă? 

 Care sunt tipurile de resurse de care are nevoie școala din învățământul de masă pentru a integra 

cu succes copiii cu dizabilități? 

Pentru Limbajul mimico gestual: 

 Care sunt cele mai frecvente cerințe educaționale/dizabilități pe care le au copiii/elevii cu care 

lucrați/interacționați? 



 

 
 

 

 De ce anume ați avea nevoie pentru a lucra cu acești elevi? (Cunoștințe/ Resurse/ Altele, care?) 

 Considerați oportună ideea de a avea un program de formare în domeniul educației incluzive, la 

nivel național?  

 Ce teme credeți că ar trebui să fie incluse într-un program de formare a profesorilor în domeniul 

educației incluzive? 

 Ați participa la un astfel de program de formare? 

În urma participării invitaților în cadrul activităților de grup, au fost identificate soluții care prezintă 

potențial în raport cu rezolvarea actualelor dificultăți cu care se confruntă atât copiii cu CES cât și 

părinții lor. Astfel, aferent discuției care s-a concentrat pe cele două subiecte, impactul limbajului 

mimico gestual respectiv asigurarea resurselor de sprijin a copiilor cu deficiențe auditive și vizuale, 

școlarizați în sistemul de masă, s-au pus în vedere opțiuni de ameliorare și îmbunătățire a situației 

acestor elevi. Astfel, legat de unitățile de învățământ, conceptele de școală și profesor incluziv au 

un rol vital în formarea acestor copiii, școala fiind, în viziunea participanților, un mediu ce are nevoie 

de resurse materiale, o cultură organizațională aptă de a îndruma și dezvolta elevii cu dizabilități. 

Referitor la setul de caracteristici ale unui profesor menit să predea acestor copiii, luăm în calcul 

stăpânirea tehnicilor speciale de lucru, empatia, flexibilitatea, valori morale bine definite (respect, 

toleranță, acceptare, implicare, responsabilitate, asumare, spirit colaborativ, motivația de a preda 

și de a învăța). În ceea ce privește resursele menite să sprijine procesul de incluziune putem discuta 

despre profesori specializați pe dizabilități, personal suport, consilieri școlari, logopezi softuri, 

computere și un curriculum adaptat nevoilor celor cu deficiențe de vedere și de auz. 

 


