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TOTALURILE FORUMULUI CADRELOR DIDACTICE 

 „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive” 

16-17 noiembrie 2017 

 
În baza Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și APSCF în scopul consolidării capacității specialiștilor din 
domeniul educațional privind promovarea bunelor practici în procesul de implementare a incluziunii educaționale a fost desfășurat Forumul cadrelor 
didactice „Bune practici și perspective în implementarea educației incluzive”. APSCF a organizat, în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență 
Psihopedagogică acest eveniment.  

În cadrul Forumului cadrelor didactice care a avut loc la Chișinău în perioada 16-17 noiembrie, reprezentanții CRAP și ai Serviciilor de asistență 
psihopedagogică, cadrele didactice și managerii ai instituțiilor de învățământ, părinții, împreună cu reprezentanții organizațiilor membre APSCF au 
evaluat impactul politicilor educaționale incluzive din perspectiva cadrelor didactice. Obiectivele acestui eveniment au fost: identificarea problemelor/ 
provocărilor pe care le întâmpină cadrele didactice în dezvoltarea și promovarea educației incluzive; identificarea necesităților cadrelor didactice în 
procesul de garantare a accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate; elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor și 
necesităților identificate; facilitarea stabilirii parteneriatelor dintre instituțiile publice şi societatea civilă pentru monitorizarea continuă și permanentă a 
respectării drepturilor copilului și familiei, precum și garantarea accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate. 

În cadrul atelierelor de lucru din prima zi a Forumului au fost împărtășite bune practici în implementarea educației incluzive și teme precum 
planificarea și realizarea procesului educațional pentru copiii cu dizabilități, rolul cadrelor didactice și al părinților în asigurarea tranziției copilului cu 
cerințe educaționale speciale de la grădiniță la școală, consolidarea comunitară în implementarea educației incluzive, etc. Prima zi s-a încheiat cu Gala 
Educației Incluzive, în cadrul căreia a fost decernat Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ și INOVAȚIE în implementarea educației incluzive – 
detalii aici. 

Discuțiile, dezbaterile și atelierele de lucru din cea de-a doua zi a Forumului au evidențiat rolul pe care familia îl are în planificarea și realizarea 
procesului de educație incluzivă, și importanța continuării reabilitării copilului cu cerințe educaționale speciale la domiciliu. Participanții au prezentat 
în plen totalurile din atelierele de lucru, mai exact realizările, provocările și prioritățile în implementarea educației incluzive la ciclul preșcolar, primar 
și gimnazial.  
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Forumul cadrelor didactice a constatat următoarele PRIORITĂȚI în implementarea educației incluzive: 
 

Preșcolar Primar Gimnazial 
 Schimb de experiențe  
 Informarea pedagogilor 
 Formarea continuă  
 Suport  
 Voluntariat 
 Implicarea intersectorială 

în abordarea holistică 
 Crearea parteneriatelor 

cazurilor complexe 
 Dezvoltarea serviciului 

logopedic și psihologic 
(normative, statut, etc.) 

 Competențe insuficiente ale 
CD 

 Parteneriate agreate (școli 
+ părinți) 

 Formarea educațională a 
părinților 

 Platforme  
 Motivarea părinților și 

copiilor 
 

 Schimbare de atitudini 
 Formarea sistemică a cadrelor didactice după un program 

implementat la nivel național 
 Acces la o educație de calitate și centrarea pe copil 
 Individualizarea învățării 
 Integrarea copiilor cu dezabilități severe 
 Particularități de dezvoltare a copiilor care necesită cunoștințe 
 Informarea și sensibilizarea privind incluziunea educațională a 

copiilor cu dizabilități de auz, văz, severe, etc. 
 Mecanismele de finanțare 
 Schimb de experiență 
 Responsabilizarea părinților care educă copii cu dizabilități de auz, 

văz, severe, etc. 
 Consolidarea parteneriatului intersectorial și implicarea activă, 

responsabilizarea actorilor cheie în implementarea educației incluzive 
și oferirea serviciilor de suport copiilor cu dizabilități de văz, auz, 
severe 

 Implicarea activă a  oamenilor din teritoriu/practicieni (cadrelor 
didactice, cadre didactice de sprijin, specialiști) în consultarea și 
îmbunătățirea politicilor educaționale, elaborarea instrumentelor de 
lucru cu copiii cu dizabilități 

 Elaborarea și implementarea unui mecanism de motivare și stimulare 
a cadrelor didactice care promovează și implementează incluziunea  
educațională a copiilor cu dizabilități de văz, auz, severe, etc. 

 Conlucrarea cu diverse ONG-uri care activează în domeniul 
incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități de văz, auz, 
severe 

 Atragerea resurselor financiare și implementarea proiectelor în 
domeniul educației incluzive cu implicarea părinților care educă copii 
cu dizabilități și diverșilor actori comunitari cheie; 

 Crearea accesului fizic în instituțiile de învățământ conform 
necesităților copiilor cu dizabilități severe 

 Implementarea documentelor de 
politici în domeniul Educației 
Incluzive 

 Conștientizarea / sensibilizarea / 
provocare a CD 

 Crearea structurilor și serviciilor 
de suport la nivel de instituție 

 Diversificarea serviciilor; 
psihopedagog; logoped; 
asistența copiilor cu autism 

 Școala se adaptează la 
necesitățile copiilor 

 Axare pe nevoile copilului 
 Motivarea și implicarea 

părinților 
 Schimbarea atitudinii CD, 

părinților și colegilor față de 
copiii cu CES  

 Actualizarea Curriculei din 
perspectiva copiilor cu CES 

 Crearea condițiilor favorabile a 
copiilor cu CES 

 Schimb de experiență  
 Mese rotunde părinți – părinți; 

părinți – cadre didactice 
 Socializarea/ valorificarea 

personalității copiilor cu CES 
 Dezvoltarea unui mecanism de 

cooperare intersectorială; APL 
– AS – MF – Poliția  
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Forumul cadrelor didactice a constatat următoarele PROVOCĂRI în implementarea educației incluzive: 
 

Preșcolar Primar 
 

Gimnazial 

 Lipsa transportului adaptat 
 Servicii de Asistent Personal limitat pe 

raion 
 Responsabilizarea părților ce încalcă 

drepturile copiilor la sănătate și educație 
 Serviciu logopedic, psihologic, puține în 

raion 
 Servicii rigide în educație 
 Neacceptarea 
 Părinți neinteresați, iresponsabili 
 Lipsa adaptărilor 
 Competențe insuficiente 
 Mulți copii cu CES în clasă 
 Părinți confuzi (școală generală-școală 

specială) 
 Părinți ocupați 
 Frică de nou 
 Rezistența pedagogilor la schimbare 

 Implicarea la general 
 Schimbarea atitudinii, acceptarea, 

informarea 
 Dezvoltarea parteneriatului  
 Lipsa specialiștilor: psihopedagog, 

logoped, psiholog 
 Școlarizarea fictivă a elevilor 
 Așteptări mari ale părinților 
 Simplificarea curriculumului 
 Elaborarea materialelor didactice 

specializate 

 Mulți copii cu CES per cadru didactic/ 
specialist 

 Lipsa specialiștilor calificați 
 Rezistența pedagogică, părinți, elevi și 

comunitate 
 Părinți ocupați, neinformați și 

iresponsabili 
 Lipsa tehnologiilor, transport adaptat, 

spații școlare neadaptate 
 Competențe insuficiente a CD pe 

categorii/ necesități a elevilor 
 Fluctuația CDS 
 Formarea continuă pentru toate CD 
 Lipsa surselor financiare pentru 

angajarea specialiștilor (calificați; 
terapii speciale) 

 Redactarea politicilor sociale pentru 
angajare și salarizare 

 Susținerea limitată din partea APL I și 
APL II 
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Forumul cadrelor didactice a constatat următoarele BARIERE/ DIFICULTĂȚI în implementarea educației incluzive: 
 
 

Preșcolar Primar 
 

Gimnazial 

  Mediul fizic nu este adaptat la necesitățile 
copiilor cu dizabilități (rampe și bare de 
acces, blocuri sanitare, indicatori vizuali, 
ITC, etc.) 

 Cadre didactice insuficient pregătite să ofere 
asistență copiilor cu dizabilități severe și să 
organizeze procesul educațional  

 Insuficiența specialiștilor (cel puțin psiholog 
și logoped) și a cadrelor didactice de sprijin 
pentru a oferi asistență specializată copiilor 
cu dizabilități severe 

 Parteneriat ineficient dintre sectoarele 
educație, social, sănătate în oferirea asistenței 
specializate copilului cu dizabilități severe și 
familiei lui 

 Insuficiența asistenților personali, servicii de 
suport social care ar facilita incluziunea 
socio-educațională a copiilor cu dizabilități 
severe 

 Insuficiența/lipsa strategiilor de intervenție, 
materialelor adaptate și informative în lucru 
cu copii cu dizabilități severe  

 

 Numărul mare de copii în clasă 
 Insuficiența cadrelor didactice, a 

specialiștilor pe domeniu 
 Rezistența la schimbare 
 Formare profesională 
 Formare profesională insuficientă (ed. 

incluzivă) 
 Finanțare insuficientă  
 Schimbare de atitudine 
 Adaptarea mediului 
 Lipsa specialiștilor/ pregătire 
 Necesitatea de programe parentale  
 Lipsa strategiilor de lucru, planului cadru 

pentru copii cu dizabilități locomotorii 
severe,  instruire la domiciliu 

 

 Stereotipuri învechite 
 Teama părinților cu privire la integrare 
 Limitarea accesului copiilor cu CES 
 Lipsa serviciilor specifice 
 Colaborare limitată 
 Gestionarea incorectă a resurselor 

financiare/ CREI; clasă; școală 
 Lipsa persoanei resursă 
 Lipsa de colaborare cu Direcțiile de 

Învățământ 
 Lipsa utilajelor specifice pentru copiii 

cu dizabilități senzoriale 
 Colaborare ineficientă cu CMF 
 Neacceptarea copiilor cu CES de colegi 
 Lipsa grupurilor de suport pentru 

părinții copiilor cu CES 
 Număr mare de copii cu CES la clasă 
 Privarea de drept la educație asistată 

din partea administrației instituției 
 Lipsa locurilor de muncă 
 Lipsa transportului 
 Metode vechi de predare; rigiditatea 

pedagogilor 
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Forumul cadrelor didactice a constatat următoarele SUCCESE în implementarea educației incluzive: 
 

Preșcolar Primar Gimnazial 
 Toți copiii sunt acceptați  
 Atragerea părinților spre școală 
 Lucru în echipă + CRAP + SAP + ONG + 

Servicii specializate + APL 
 Accent pe punctele forte / nevoi 
 Formarea personalului conform 

necesităților 
 Importanța asistenței copilului - Asistența 

familiei cu consiliere 
 Lucrul cu toată clasa de copii 
 Cunoaște aspecte de dezvoltare 
 Conlucrări cu CD și CDS 
 Implicarea asistentului personal 
 Recuperarea fizică / kinetoterapeut 
 Activități în comunitate, propuse de părinți, 

CD 
 Specialiști pregătiți pe domenii înguste 
 Activități extracurriculare 
 Diversitate de activități propuse de 

majoritatea elevilor 
 Implicarea membrilor comunității / 

susținerea elevilor + susținerea din partea 
foștilor elevi 

 Informarea și susținerea părinților în 
accesarea serviciilor  

 Interesul pedagogilor prin a-și vedea copiii 
realizați 

 Experiențe pozitive de incluziune 
 Cadre didactice deschise 
 Părinți cointeresați 

 Incluziunea copiilor 
 Schimbarea atitudinii (parțială) 
 Integrare și socializare 
 Progresul prin abordare individualizată 
 Parteneriat 
 Copiii încadrați, accesul tuturor copiilor  
 Pedagogi competenți, deschiși 
 Părinți informați, responsabili 
 Bază normativă 
 Alți specialiști SAP + Specialiști din 

învățământ 
 Istorii de succes 
 Parteneriat eficient 
 Formare inițială/ continuă 
 Exemple de medii deschise 
 Suportul ONG-urilor 
 Suportul APL 

 
Cheia succesului 

 Deschidere 
 Comunicare 
 Transparență 
 Prietenia 
 Atitudinea 

 Aprobarea cadrului legal 
 Încadrarea copiilor cu CES 
 Formarea CD; CDS-statut; CREI – 

dotare 
 Continuitatea procesului de incluziune 
 Colaborare/ parteneriate SAP-CRAP-

ONG 
 Acceptarea schimbărilor în societate 
 Voluntariat/ Caritate 
 Certificarea absolvenților 
 Reducerea abandonului școlar 
 Orientarea vocațională 
 Implicarea părinților în diverse 

activități 
 Acceptarea persoanelor cu CES în 

societate și susținerea lor 
 Motivarea/ încurajarea CD (la nivel 

național și internațional) 
 Diseminarea bunelor practici 
 Continuitatea colaborării cu ONG-urile 
 Rezultate pozitive axate pe entuziasmul 

/ voluntariatul cadrelor didactice 
 
 

 




