EDUCAŢIA INTEGRATĂ A COPIILOR
CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

Prin Convenţia pentru Drepturile Copilului drepturile copiilor trebuie respectate indiferent
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului ori a părinţilor,
indiferent de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie.
Constituţia României garantează dreptul copiilor la educaţie. Accesul la învăţământul
preuniversitar este prevăzut de legea învăţământului şi este gratuit pentru toţi copiii din
România.
Educaţia pentru toţi copiii afirmată de Convenţia ONU privind drepturile copilului, este
asigurată şi de statul român prin legislaţia internă în materie de educaţie. Se au în vedere şi
copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave, precum şi copiii care au discontinuităţi în
frecventarea învăţământului obligatoriu sau au abandonat şcoala din diverse motive. Totodată
sunt avuţi în vedere părinţii acestor copii, cadrele didactice care interacţionează cu aceştia,
precum şi relaţia cu ceilalţi copii şi părinţii lor, relaţia cu celelalte servicii din comunitate şi
autorităţile responsabile.
În prezent, pentru copiii cu CES, se consideră că cea mai bună soluţie este integrarea lor în
şcolile de masă. Educaţia lor însă nu se realizează la fel cu cea a celorlalţi elevi, ci în funcţie de
particularităţile lor, fiind o educaţie diferenţiată sau personalizată.
„Şcoala pentru toţi” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea priveşte
diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice existente între copii, scopul fiind
acela de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile
proprii şi de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate.
Reuşita integrării şcolară a copiilor cu cerinţe speciale este esenţială pentru promovarea
calităţii vieţii acestora. Clasa în care este integrat copilul cu cerinţe speciale trebuie să primească
informaţii despre acesta într-o manieră corectă şi pozitivă. Copiii pot fi foarte cruzi sau foarte
drăguţi cu alţi copii care sunt diferiţi de ei. Atunci când sunt în preajma lor, îi pot imita, pot râde
de ei, se pot juca lângă ei fără să-i includă şi pe ei, prefăcându-se că nu există. De obicei copiii
reacţionează aşa atunci când nu înţeleg. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi
pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.
Sensibilizarea se poate face prin crearea şi aplicarea unor jocuri care permit simularea
unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/
vizita unor persoane cu deficienţe.
Primirea în clasă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să
păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din clasă.
Conduita şi atitudinea cadrului didactic trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă
elevului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al
valorii egale.
Compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot semnifica de fapt devalorizarea
copilului cu dizabilităţi trebuie evitate, iar aşteptările şi limitele de învăţare se vor stabili ca şi
pentru ceilalţi elevi. Încurajarea şi stimularea acestor elevi ori de câte ori este nevoie, va sădi
încrederea în forţele lor proprii, în propria reuşită, în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele

abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile
lor.
Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să înveţe împreună cu ceilalţi copii, şi nu
separat de ei. Învăţarea este mult mai plăcută şi eficientă pentru aceşti copii, dacă se foloseşte
învăţarea prin cooperare, dacă se asigură sprijin permanent atât din partea educatorului cât şi a
colegilor.
Cultura psihopedagogică a cadrului didactic se compune din cunoştinţe de psihologie,
pedagogie, metodică, într-un cuvânt din totalitatea cunoştinţelor teoretice privitoare la educaţie
şi personalitatea umană, şi dintr-un ansamblu de priceperi şi deprinderi practice solicitate de
desfăşurarea, ca atare, a acţiunii educaţionale. Fără declanşarea unei rezonanţe în psihicul
copiilor cărora li se adresează ea este neutră din punct de vedere educativ. Pregătirea
psihopedagogică permite cadrului didactic să transforme informaţiile cultural-ştiinţifice în
mesaje educaţionale.
De fapt nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă.
Cadrele didactice care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile
potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună,
copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie.
Reuşita integrării elevilor cu CES în şcolile de masă poate fi asigurată prin:
a) cunoaşterea copiilor, a particularităţilor lor şi a diferenţelor dintre ei;
b) individualizarea învăţării;
c) folosirea strategiilor flexibile şi deschise;
d) amenajarea corespunzătoare a mediului educaţional (ambientului) în aşa fel încat el să devină
factor de intervenţie în învăţarea şi remedierea problemelor de învăţare;
Metodele activ-participative permit elevilor satisfacerea interesului pentru cunoaştere,
facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor,
stimulează şi dezvoltă învăţarea prin cooperare.
Metodele care favorizeaza întelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa
proprie a elevilor sunt: discuţia, dezbaterea, jocul de rol.
Metodele care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină pe elevi să caute şi să
dezvolte solutii pentru diferite probleme, să compare şi să analizeze situaţii date sunt: studiul de
caz, rezolvarea de probleme, exerciţiul.
Metodele prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv unii cu alţii şi să-şi dezvolte
abilităţi de colaborare sunt:mozaicul, proiectul în grupuri mici.
În condiţiile unei educaţii incluzive, metodele active de învatare prin cooperare au o mare
eficienţă.
Învatarea prin cooperare, ascultarea şi acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor
constituie momente active ale predării şi învăţării.
Daca strategiile traditionale îşi propun cultivarea relaţiilor de prietenie şi întelegere între
copii, strategiile incluzive au o implicaţie mai profundă. Ele îi învaţă pe copii să se accepte aşa
cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune, şi să colaboreze în vederea realizării
obiectivelor de interes comun.
Pentru ca educaţia integrată să fie eficientă, cadrele didactice trebuie să aibă o atitudine
pozitivă fata de copiii cu cerinte educative speciale şi trebuie să cunoască bine problemele
particulare ale elevilor deficienţi din clasa , să menţină permanent legătura cu familia, pentru a
cunoaşte cât mai bine comportamentul şi dezvoltarea acestora şi alături de familie.

În concluzie, pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte
trebuie sa aibă un caracter integrat (să nu rupă copilul de familie şi societate şi să nu-l izoleze în
institutii), iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată
particularitătilor de vârstă şi intelectuale ale elevilor.
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