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Deşi la momentul actual în Republica Moldova se manifestă un interes sporit faţă de 

înrolarea copiilor cu CES în instituțiile preșcolare, totuşi, de cele mai multe ori, în societatea 

noastră dizabilitatea este un obstacol efectiv în exercitarea unor sau mai multor drepturi. 

Rămâne a fi dificilă pentru copiii cu CES și pentru părinții lor și accesibilitatea 

instituțiilor preșcolare, care nu au mai suportat schimbări la nivel de infrastructură încă de pe 

timpul sovietic, ca și sălile de grupă. 

Lipsa motivației cadrelor didactice, precum și lipsa finanțării suplimentare din partea 

APL-ului, știrbește din calitatea procesului instructiv-educativ. 

În schimb, în ultimii ani, a fost simțită atitudinea pozitivă a societății față de această 

problemă, ceea ce contribuie foarte mult la eficientizarea procesului incluziv. 

Cuvinte-cheie:  deficienţă, deficit,  infirmitate, invaliditate, dizabilitate, aspect social, 

incapacitate, incluziune, educaţie incluzivă, adaptare curriculară. 

 

                                                         Abstract 

Although currently in the Republic of Moldova there is a huge debate about the interest 

of enrolling kids with special needs into preschool institutions, however most often in our 

society, disability is an effective obstruction in the execution of certain or many other different 

rights. 

The accessibility of preschool institutions that haven’t had a change in the level of 

infrastructure since the soviet times as well as classrooms, remain to be difficult to access for the 

children with special needs and their parents.  

The lack of motivation from the teaching staff and the lack of additional financing from 

the local public authorities can diminish the quality of the educationally instructive process. 

Conversely of late years the positive attitude of the society has been finally felt, a fact 

which contributes a lot on the efficiency of the inclusive process. 
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incapacity, inclusion, inclusive education, curricular adaptation. 



 

 

Omul se constituie într-un univers unic, irepetabil, deosebit de complex, fiecare individ 

reuşind să realizeze pe parcursul vieţii doar o mică parte din potenţialul său. În acelaşi timp, toţi 

oamenii sunt absolut egali, cu şanse, cu drepturi şi perspective egale, dar şi oamenii care se nasc 

cu unele deficienţe sau care în urma unor împrejurări nefericite rămân cu un anume handicap au 

posibilităţi imense de a le depăşi, de a se realiza plenar şi, de cele mai multe ori, chiar ei sunt cei 

care ajung să valorifice mult  mai fructuos resursele organismului uman. 

Eficiența integrării copiilor cu dizabilități depinde nu doar de caracterul și gradul 

afecțiunilor fizice și psihice pe care le suportă copilul și de eficacitatea luării  în calcul a acestor 

dereglări de către programele și tehnologiile de instruire, dar și de sistemul atitudinilor societății 

față de acești copii [2, p. 76]. 

În ultimii ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe 

reforme, care au avut drept scop democratizarea şi modernizarea învăţământului, crearea 

condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materiala a 

familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică,  limba vorbită sau obligaţiunea religioasă. 

 În ce măsura au adus aceste reforme şcoala mai aproape de copil, i-au deschis noi 

orizonturi? Este oare impactul acestor reforme unul de esenţă sau unul de imagine? Garantează 

oare aceste schimbări incluziunea şi echitatea socială? 

O atenție deosebită i-au acordat problemei dizabilităţii şi integrării sociale mai mulți 

savanţi români, printre care D. Popovici [5], D. Panainte [4], dar și psihopedagogii speciali din 

Republica Moldova A. Racu, A. Danii [2]   și alții. 

Deși mai mulți cercetători au studiat problema respectivă, ea totuși rămâne actuală. Deşi, 

la momentul actual, în Republica Moldova se manifestă un interes sporit faţă de înrolarea 

copiilor cu CES în instituțiile preșcolare, totuşi, de cele mai multe ori, în societatea noastră 

dizabilitatea este un obstacol efectiv în exercitarea unor sau mai multor drepturi. Apare 

necesitatea unor eforturi sociale şi particulare, care, dacă nu înlătură „obstacolul”, cel puţin să 

creeze condiţii pentru acces al persoanelor cu dizabilităţi. Este important să se înțeleagă atât la 

nivelul autorităților, cât și la cel al societății că incluziunea socială trece în mod obligatoriu prin 

incluziunea educațională [3, p. 5]. 

În literatura de specialitate nu sunt reflectate suficient problemele  copiilor cu CES în 

încercarea de a fi integrați în instituțiile preșcolare, de aceea ne-am propus  ca scop  să 

identificăm  problemele cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi în încercarea de a fi integrați în 

grădinițe. 



Obiectivele cercetării sunt: identificarea obstacolelor în procesul incluziunii copiilor cu 

CES în instituțiile preșcolare şi a căilor de ameliorare a situaţiei. 

Ipoteza cercetării: copiii cu dizabilități se confruntă cu un șir de bariere în procesul 

incluziunii. Pentru a reflecta realitatea cât mai obiectiv, am aplicat chestionarul pentru cadrele 

didactice. 

            În cadrul studiului au fost implicate mai multe instituții preșcolare din municipiul 

Strășeni: grădinița nr. 2 „Mugurel”; grădinița  nr. 5 „Poienița veselă”; grădinița nr. 3, cadrele 

didactice din instituțiile respective, părinți ai copiilor cu CES înrolați în instituție și alți părinți, 

managerul  grădiniței nr. 2 „Mugurel”. 

            În total, au fost implicați în studiu 15 cadre didactice, 15 părinți care nu au copii cu 

cerințe educaționale speciale (CES), cinci părinți ai căror copii au o dizabilitate și un manager al 

instituției preșcolare. 

            În cadrul studiului ne-am propus să analizăm mai multe aspecte ale accesibilității copiilor 

cu CES în instituțiile preșcolare. 

            La studierea accesului fizic al copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ 

preșcolar, am obținut rezultatele pe care le prezentăm în tabelul nr. 1. 

Tabelul 1. Accesibilitatea fizică a instituţiilor de învățământ preșcolar  

 Complet 

inaccesibilă 

Parţial 

accesibilă 

Totalmente 

accesibilă 

Intrări  18.6 46.7 34.7 

Grupele pentru copii 5.4 59.3 35.3 

Sălile de sport 18.6 42.5 38.9 

Sălile de festivități 6.6 61.7 31.7 

Cabinetul logopedic 12.6 62.9 24.6 

Camerele de baie 47.9 29.3 22.8 

Orientarea în clădire (pentru 

persoanele cu dezabilităţi vizuale, 

aşa cum sunt marcajele în săli, 

planul clădirii) 

 

57.5 

 

26.9 

 

15.6 

 

În tabel sunt prezentate opiniile părinților si ale copiilor cu CES referitoare la 

accesibilitatea instituţiilor în care sunt înrolați.  

Au fost intervievați părinții ai căror copii sunt înrolați în grădinița nr. 3, nr. 5,  nr. 1 și nr. 

2 „Mugurel”. 



Intervievarea s-a realizat dimineața, când se face primirea copiilor la grădinițe, și seara, 

când aceștia mergeau acasă. 

Mai mult de jumătate din subiecţii (57.5%) intervievaţi au declarat că orientarea în 

clădire, pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale, este totalmente inaccesibilă. 

Aproape jumătate din participanţii la studiu (47.9%) au precizat că, pentru ei, camerele de 

baie sunt complet inaccesibile. Intrările au fost caracterizate drept total accesibile copiilor cu boli 

cronice, însă copiii  cu afecţiuni ale aparatului locomotor, în mare parte, au precizat că acestea 

sunt totalmente inaccesibile sau parţial accesibile. Majoritatea părinților intervievați consideră 

parțial accesibile sălile de sport și sălile de festivități, lucru care se datorează, probabil, faptului 

că în instituţiile respective procesul incluziv este la început de cale și finanțările din partea 

statului, în mare parte, nu sunt suficiente pentru asemenea restructurări. 

După părerile participanţilor, în primul rând, este nevoie de rezolvarea problemelor ce ţin 

de barierele arhitecturale: construirea rampelor, construcţii arhitecturale speciale pentru 

adaptarea  interiorului, balustrade etc.  

Unii părinți au relevat şi necesitatea unor săli  mai spaţioase, a mobilierului mai 

confortabil, a mijloacelor tehnice mai performante, a computerelor, a cărţilor, manualelor. Unii 

părinți ai copiilor cu CES ar dori camere de baie mai curate şi mai accesibile, un cabinet medical. 

            La evaluarea nivelului de adaptare a grupelor de copii, majoritatea  părinților copiilor 

cu CES afirmă că grupele  pe care le frecventează copiii lor sunt total neadaptate (41,3%) sau 

parţial adaptate (53,3%) la tipul de dezabilitate pe care îl au aceștia; doar 4,8% au declarat că 

grupele sunt total adaptate. Toţi părinții copiilor cu afecţiuni ale aparatului locomotor au calificat 

grupele ca fiind total neadaptate pentru acest tip de dezabilitate. Cei mai nemulţumiţi sunt 

părinții copiilor din grupele mici, care sunt predispuși la un risc mai mare.  

Majoritatea respondenţilor au precizat că dotarea tehnică a grupelor cu materiale şi 

instrumente necesare le-ar face mult mai accesibile; este vorba de cărţi în format audio, 

înregistrarea orelor, limbajul Braille.  

 Cei mai mulţi părinți doresc un cadru de sprijin pentru copiii lor. 

 O altă direcția a cercetării a vizat rolul insistenței părinților copiilor cu CES în obţinerea 

unor rezultate de incluziune calitativă în instituțiile preșcolare.    

În urma intervievării, s-a constatat că insistenţa părinților, în cazul  copiilor cu CES, are o 

importanţă deosebit de mare în atingerea scopurilor propuse.  

Majoritatea respondenţilor (42,5%) au relatat că insistenţa personală contează mult.  

Calificativul „foarte mult” a fost acordat de  38,3%  de părinți ai copiilor cu CES, dar și de alți 

părinți, 15,6% consideră că insistenţa personală poate fi calificată cu „ nici mult, nici puţin”. 

Doar 3% din cei intervievaţi susţin că insistenţa părinților copiilor cu CES contribuie puţin în 



reuşita preșcolarilor cu dizabilităţi. Foarte puţini (1%) din părinții participanţi la cercetare sunt 

de părerea că rolul insistenţei personale în reuşita copiilor cu CES  nu are nici o importanţă. 

Din propria experienţă, părinții copiilor cu CES le recomandă celor care abia încep 

incluziunea copiilor să aibă încredere în capacităţile acestora de a se integra în grupul celorlalţi 

semeni.  

Persoanele cu dizabilităţi se ciocnesc de un şir de probleme în atingerea scopurilor pe 

care le au, dar totuşi schimbarea mentalităţii  noastre în această direcţie este vizibilă. 

În cadrul studiului, ne-am propus  să  constatăm  dacă   stimularea cadrelor didactice ar 

eficientiza procesul incluziv al copiilor cu CES. 

           În urma chestionării cadrelor didactice din instituțiile preșcolare nr. 2 „Mugurel” și nr. 5 

„Poienița veselă”, am constatat ca motivarea cadrelor didactice ar avea un rol foarte important în 

implementarea procesului incluziv al copiilor cu CES. 

Dintre cadrele didactice chestionate, majoritatea au optat pentru motivarea cadrelor care 

au în grupă astfel de copii. 

Cele mai multe cadre didactice chestionate au optat pentru micșorarea numărului de copii 

în grupe, pentru o incluziune socioeducațională de calitate a copiilor cu dizabilități în grupa de 

copii (40%), unele cadre consideră că un adaos suplimentar la salariu le-ar încuraja munca și 

efortul necesar pentru o incluziune eficientă (28%), 25% din cadrele chestionate au optat pentru 

acordarea zilelor plătite suplimentar la concediu. Dintre toate cadrele, doar 7% consideră că nu 

sunt necesare anumite stimulări pentru a desfășura munca zilnică, chiar dacă avem copii cu CES 

în grupă. În conformitate cu experiența acumulată, cadrele didactice au argumentat importanța 

stimulării prin posibilitatea de a decide dacă îți asumi această responsabilitate sau nu. Fiind 

stimulați, educatorii vor purta o responsabilitate mult mai mare pentru munca pe care o fac, care 

nu este deloc ușoară; pe de altă parte, cadrele care nu se pot descurca cu această sarcină să nu fie 

obligate să o facă. 

Orice început nu este ușor, mai mult ca atât, când se pune în discuție viața, soarta unui 

copil care abia începe să trăiască incluziunea socială, dar deja cu o multitudine de obstacole, ce 

depind de o mulțime de factori, atunci când toți parcă înțeleg că viața, direcționarea succesului 

acestor copii depinde în mare parte de întregul sistem, totuși cea mai mare încărcătură rămâne pe 

umerii cadrelor didactice și ai părinților acestor copii. 

  La identificarea rolului  statului  în  promovarea  şanselor  egale  pentru  preșcolarii cu  

dizabilităţi, am realizat un interviu cu managerul   grădiniței nr. 2 „Mugurel”, Irina Nicula, care  

a evidențiat mai multe probleme. 



 Astfel, Irina Nicula, directorul grădiniței nr. 2 „Mugurel”, susține că din anul 2008 are 

drept scop de bază „integrarea cât mai activă a copiilor cu CES în societate, prin încadrarea lor în 

sistemul de educaţie, şi anume în instituţia preșcolară pe care o conduce”.  

 În continuare, prezentăm interviul cu doamna Irina Nicula. 

 

Care sunt scopurile de bază ale instituției pe care o conduceți şi ce promovaţi în cadrul 

acesteia? 

- Unul din scopurile noastre de bază este  integrarea socioeducațională  a copiilor  cu 

dizabilităţi în instituția preșcolară. Întru atingerea scopului dat, grădinița implementează proiecte 

finanţate de diverse organizaţii donatoare. Spre regret, toată finanţarea de care am dispus până 

acum vine din afara ţării, ceea ce demonstrează că problema persoanelor cu dizabilităţi nu face 

parte din priorităţile autorităţilor. 

La capitolul proiecte, pot să menţionez că desfăşurăm un spectru foarte larg de activităţi 

menite să amelioreze situaţia copiilor cu dizabilităţi din Republica Moldova şi, mai cu seamă, a 

copiilor cu dizabilități înrolați în instituția noastră. Un loc aparte în cadrul activităţilor grădiniței 

nr. 2 din Strășeni îl ocupă ședințele cu părinții și cadrele didactice, desfăşurate în cadrul 

instituției. Spun acest lucru pentru că educaţia „sovietică” a făcut ca persoanele cu dizabilităţi să 

fie izolate şi să nu să se ştie nimic despre ele. Or, ședințele organizate au ca prim scop 

sensibilizarea opiniei publice privind problemele persoanelor cu dizabilităţi. Un alt rezultat al 

insistenței instituției la acest capitol este deschiderea, în anul 2010,  a Centrului de zi pentru 

copii cu dizabilități „Mugurel”, în incinta instituției, care le oferă copiilor asistență profesionistă 

în funcție de necesitățile individuale.  

Care este numărul  de  copii  cu  CES  care beneficiază de incluziune 

socioeducațională în instituția Dumneavoastră? 

În această perioadă, sunt încadrați în instituție șase copii de diferite vârste și cu diferite 

necesități și probleme. Trei copii sunt de vârsta de patru ani și sunt încadrați în grupele cu vârsta 

respectivă. O fetiță cu vârsta de cinci ani, ce prezintă rețineri în vorbire, frecventează grupa 

„Steluța”, altă fetiță, cu vârsta de 5 ani, diagnosticată cu sindromul Down, frecventează grupa 

„Clopoțel”.  

- În instituţia Dumneavoastră, există condiţii necesare pentru copiii din această 

categorie? 

- În momentul de faţă nu putem vorbi de condiţii în totalitate asigurate. Instituţiile 

prezintă doar o mică parte din întreaga infrastructură neadaptată la necesităţile acestei categorii 

de persoane. Dacă vorbim despre accesul propriu-zis la intrările în blocuri, acesta este totalmente 

adaptat la necesităţile persoanelor cu deficienţe ale aparatului locomotor. În conformitate cu 



această situaţie, extrem de dificilă, în anul 2007, grădinița a beneficiat de un suport financiar, 

pentru a adapta infrastructura grădiniței la necesitățile acestei categorii de copii. Această 

realizare a fost posibilă cu sprijinul financiar al proiectului „Educație Pentru Toți”,                                                      

care a finanțat și deschiderea Centrului de zi „Mugurel”, în incinta instituției noastre, dotat cu 

toate materialele necesare. În cadrul centrului, copiii dispun de un spectru larg de servicii menite 

să faciliteze procesul de reabilitare și cel educativ: servicii logopedice,  consiliere psihologică, 

serviciile kinetoterapeutului, Internet etc. Toate acestea sunt prestate gratis şi constituie un 

sprijin substanţial în procesul socioeducativ. 

 

- Care ar fi condiţiile optime pentru ca un copil cu dizabilităţi să beneficieze de o 

incluziune socioeducațională  fără impedimente? 

- După cum am menţionat mai sus, condiţiile optime pentru un copil cu dizabilităţi 

constau în oferirea şanselor egale în timpul dezvoltării lui, iar acest lucru se referă nu doar la 

grădiniță, ci este valabil pentru durata întregului proces educaţional. În ceea ce priveşte educaţia 

preșcolară, trebuie să pornim de la adaptarea infrastructurii în blocuri. Adaptarea unui bloc de 

studii nu este atât de costisitoare, mai mult ca atât, aceasta nu necesită investiţii curente. În 

acelaşi timp, din păcate, toate blocurile de studii noi care sunt edificate în prezent nu ţin cont de 

respectivele necesităţi. 

- Care sunt principalele probleme cu care se confruntă un copil cu dizabilităţi? 

- Potrivit observărilor și discuțiilor cu părinții acestor copii, principala problemă a 

persoanelor cu dizabilităţi este atitudinea discriminatorie a societăţii față de ei. Persoanele fără 

dizabilităţi consideră că aceştia trebuie să fie izolaţi în instituţii speciale, ignorându-i sau 

tratându-i cu milă. Din aceste afirmaţii, rezultă că problema de bază este informarea insuficientă 

a societăţii privind problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi metodele de 

elucidare a acestora. O persoană cu dizabilităţi ştie cel mai bine de ce are nevoie şi este mereu 

dispusă să discute despre aceste lucruri, atât doar că foarte puţini oameni îi ascultă. 

- Ce atitudine au cadrele didactice faţă de aceste persoane? 

- Atitudinea cadrelor didactice faţă de persoanele cu dizabilităţi, de cele mai multe ori, 

este una pozitivă. Acestea îi tratează cu indulgență, dar nu și cu milă. O astfel de atitudine duce 

la o creștere a încrederii în forțele proprii atât a copiilor, cât și a părinților.  

- Care este atitudinea autorităţilor față de ideea promovării incluziunii copiilor cu 

CES? 

- În ceea ce privește colaborările, pot afirma cu toată certitudinea că grădinița noastră a 

avut mereu parte de atenţie din partea autorităţilor, fapt care ne bucură foarte mult, ţinând cont 

de birocraţia de la noi, dar una e să fim ascultaţi, auziți şi cu totul alta e să fim şi ajutați. În 



calitate de argument al acestor afirmații pot servi și unele acțiuni ale APL, care nu ne bucură 

deloc. Din momentul în care instituțiile preșcolare au trecut la întreținerea financiară la APL de 

nivelul I, APL a realizat unele analize și constatări și, prin deciziile consiliului local, a desființat  

anul acesta Centrul din incinta grădiniței, motivând  această acțiune cu situația financiară precară 

din țară, cu faptul că este necesar să se  facă optimizări la nivel de cheltuieli. Unitatea de 

transport a grădiniței a fost trecută la balanța primăriei. De fapt, și-au asumat bunurile instituției. 

 

 În concluzie, putem menționa următoarele: 

 În ultimii ani, sistemul educaţional din Republica Moldova a trecut prin mai multe 

reforme, care au avut drept scop modernizarea  şi democratizarea învăţământului, crearea 

condiţiilor pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil, indiferent de starea materială a 

familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită sau obligaţiune religioasă, însă 

problema principală a societăţii noastre este atitudinea discriminatorie pe care o avem față de 

aceste persoane, indiferenţa şi, mai mult decât toate acestea, ochiul dispreţuitor cu care privim 

spre aceşti cetăţeni. 

 În Republica Moldova, 8% din numărul total al populaţiei îl constituie persoanele cu 

dizabilităţi, o parte fiind formată din tineret și copii de vârstă preșcolară și școlară mică, dar sunt 

înrolați în instituțiile de învățământ doar un număr extrem de mic din aceştia. 

 O problemă durută, la etapa actuală, este accesul la educaţie al acestor copii. 

 Autorităţile şi instituţiile de învăţământ au obligaţia de a asigura condiţii şi servicii de 

ordin ambiental şi echipamentele necesare în unităţile de învăţământ, pentru a facilita egalizarea 

şanselor în accesul, deplasarea, comunicarea şi participarea efectivă în spaţiile instituției a 

persoanelor cu dizabilităţi. 

 Din păcate, atitudinea discriminatorie faţă de persoanele cu dizabilităţi mai persistă în 

ţara noastră, atât din partea societăţii, cât şi din partea autorităţilor. 

 În urma studiului realizat, venim cu următoarele propuneri, acțiuni, ce ar contribui la 

incluziunea copiilor cu CES în instituțiile preșcolare mai eficient și mai calitativ: 

 La capitolul accesibilitate infrastructurală a instituțiilor, ar fi importantă implicarea APL-

ului cu unele finanțări, a agenților economici, prin sensibilizarea opiniei publice. 

 În rezultatul cercetării, un rol important în eficientizarea procesul incluziv îi revine 

motivării cadrelor didactice. Această schimbare trebuie făcută la nivel de stat. Atunci 

când este remunerat pentru o muncă, un cadru didactic, din start, își asumă și niște 

responsabilități și obligații,  dar o face benevol. Respectiv, din cinci cadre didactice, două 

ar opta pentru a avea copii cu CES în grupă și ar depune maximul efort pentru a favoriza 

procesul socioincluziv. 



 Trebuie micșorat numărul de copii în grupele în care sunt integrați copii cu 

dizabilități, pentru a le oferi cadrelor didactice posibilitatea fizică de a-i da importanță 

fiecărui copil în parte, deoarece copiii cu CES necesită mai multă atenție, în funcție de 

problema pe care o au,  din simplu motiv că, în primul rând, este important să le oferim 

siguranță. 

 Pentru părinții care au copii cu CES trebuie organizate ședințe de informare, de stimulare 

a motivației, prin valorificarea importanței fiecărui copil în parte, deoarece soarta fiecărui 

copil depinde de deciziile și acțiunile fiecărui părinte.  

 Este necesar să se mențină continuitatea unor activități, atunci când se trece la finanțarea 

APL-urilor. Aici, este importantă implicarea statului și a părții care finanțează unele 

proiecte, pentru a elabora bilateral  unele condiții obligatorii, care vin în susținerea 

acestor proiecte. 

 Sunt necesare menținerea activității obligatoriu pe o perioadă determinată de timp, de  

exemplu, minimum 10-15 ani, asumarea unor responsabilități ale autorităților publice 

locale, din moment ce acceptă finanțarea în localitate, ceea ce ar duce la 

responsabilizarea APL-urilor.  

 Este necesară evaluarea activității proiectelor finanțate de către finanțatori pe o perioadă 

mai mare de timp. 
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