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Raport de analiză privind activarea echipelor multidisciplinare ca 
metodă de facilitare a incluziunii la nivel școlar  

Comparativ cu ţările din UE 

nu stăm bine nici din punct 

de vedere al bugetelor 

alocate, nici din punct de 

vedere a politicilor 

educaționale la firul ierbii: 

„În termeni ai cheltuielilor 

bugetare pentru educație 

România rămâne la unul 

dintre cele mai scăzute 

niveluri din Uniunea 

Europeană (n. r 2,8% din 

PIB în 2018, față de 4,6% 

media UE).  

Această lipsă de finanțare 

este relevantă mai ales 

pentru educația primară și 

este un element important, 

iar ca să observăm de ce, 

pentru că acestea sunt zone 

cheie pentru prevenirea 

abandonului școlar, să 

asigure șanse egale și să 

combată inegalitățile mai 

târziu în viață. Deci sunt 

două chestiuni importante 

ale sistemului educațional. 

Abandonul școlar rămâne o 

provocare, este foarte 

ridicat, aproape 6 puncte 

procentuale peste media 

Uniunii Europene. Atinge 

vârfuri mult mai înalte în 

zonele rurale (25,4% în 

2018) și în rândul copiilor 

romi (77% în 2016),” a 

declarat Katia Berti, șef 

adjunct de unitate, Direcția 

pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, Comisia 

Europeană. 

 

 

De ce este nevoie de incluziune 

școlară şi socială la nivelul şcolii  

FIECARE COPIL are dreptul la educație de calitate, așa cum precizează Convenția 

ONU cu privire la drepturile copilului, la care România este parte din anul 1990. 

Cu toate acestea, numeroși copii din țara noastră nu sunt sprijiniți, prin educație, 

să-și atingă potențialul de dezvoltare.   

FIECARE COPIL are dreptul la educație de calitate, așa cum precizează Convenția 

ONU cu privire la drepturile copilului, la care România este parte din anul 1990. 

Cu toate acestea, numeroși copii din țara noastră nu sunt sprijiniți, prin educație, 

să-și atingă potențialul de dezvoltare.  Din această perspectivă ne confruntăm cu 

2 probleme: o problemă de acces şi o problemă de abandon. 

În contextul pandemiei un milion de copii, adică unul din trei elevi, nu au avut 

acces la educația online pentru aproape un întreg an școlar, fapt care are 

repercursiuni pe termen lung, programele de învățare remedială nefiind unul din 

punctele forţe ale învățământului românesc. Pe lângă acest fapt, conform Salvați 

copiii, aproximativ 30.000 de elevi din învățământul primar și gimnazial au încetat 

să frecventeze școala, în anul școlar 2017–2018, ceea ce înseamnă o rată 

alarmantă a abandonului școlar, mai exact 1.7%. Fenomenul nu include, totuși, 

neparticiparea școlară, unde cifrele sunt din nou îngrijorătoare. În anul școlar 

2018–2019, peste 380.000 de copii vârsta între 3 și 17 ani nu erau înscriși în nicio 

formă de învățământ (circa 10% din copiii de această vârstă), din care 80.441 

aveau vârsta învățământului primar (7 – 10 ani). 
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Ce este incluziunea?  
Când abordăm problematica incluziunii trebuie să o privim din 2 

perspective: incluziune și integrare, cazurile de segregare și de 

marginalizare a copiilor în învățământ fiind din ce în ce mai rare.  

Integrarea este definită ca acţiunea de a include, îngloba, armoniza într-

un tot. Integrarea copiilor urmăreşte includerea lor în învăţământul de 

masă şi se referă la capacitatea unui grup, clasa, colectiv, şcoală de a 

primi noi membri care au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare și 

socializare. 

Incluziunea se referă la schimbarea atitudinilor şi practicilor din partea 

indivizilor, instituţiilor şi organizaţiilor, astfel încât toate persoanele, 

inclusiv cele percepute ca fiind “diferite" din cauza unor deficiențe, să 

poată contribui şi participa în mod egal la viaţă şi cultura comunităţii din 

care fac parte.  

Se pot identifica patru elemente cheie care definesc clar incluziunea: 

A.     Incluziunea este un proces la nivel de instituție, prin care sistemul 

se schimbă pentru a se potrivi copilului (schimbarea microsistemului la 

nivel de clasă, familie, şcoală, comunitate), pentru a susţine participarea 

la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

B.     Incluziunea se referă la identificarea şi ridicarea barierelor în 

acceptare, în care este apreciată unicitatea fiecărui copil şi la asigurarea 

participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare. 

C.     Incluziunea este despre prezenţa, participarea şi realizarea 

(împlinirea) tuturor copiilor/elevilor, în care participarea copilului la 

toate activitățile școlii se face în mod autentic și nu doar simpla prezență 

fizică în sala de clasă 

D.     Incluziunea implică o abordare particulară a acelor grupuri de 

persoane care învaţă, care se găsesc în situaţie de risc, de marginalizare, 

excludere sau nerealizare (neîmplinire) ca efort comun al specialiștilor. 

Participarea autentică vine tocmai din în adaptarea actului didactic la 

nevoile elevilor de la evaluare, la predare și învățare. 

 Incluziunea prin ochii 

părinţilor 

Incluziune înseamnă posibilitatea 

copiilor lor de a merge la școală și de 

a primi ajutor din partea profesorilor 

și a mediatorului școlar 

Disponibilitatea profesorilor de a-i 

sprijini pe copii pentru a „trece clasa” 

și a finaliza clasa a VIII-a pentru „a se 

descurca în viață” și cele referitoare 

la sprijinul oferit de mediatorul 

școlar pentru a avea acces la sprijin 

suplimentar pentru educația copiilor 

(burse, diverse tipuri de suport 

educațional și social, after-school, 

rechizite, tablete ș.a) 

Incluziunea prin ochii 

profesionișilor  

„integrarea copiilor cu CES în școlile 

de masă și adaptarea conținuturilor“ 

Profesor 

 

„Incluziunea este metoda sau 

modalitatea de a reuşi să scoatem un 

copil din mediul lui defavorizat, 

acolo unde el nu are activităţi 

specifice vârstei sale şi preocupării 

lui, şi de a îl integra, de exemplu, 

şcolar într-un mediu în care să aibă 

relaţii cu copii de aceeaşi vârstă şi 

preocupări, practic de a reuşi să 

acumuleze informaţii pe parcurs 

astfel încât să fie la un nivel …cu 

copii de aceeaşi vârstă.” 

  Psiholog 

„Şcoala incluzivă, din câte am înţeles, 

am perceput şi din câte văd, având 

elevi din toate straturile sociale 

înseamnă ca toţi copii dintr-o 

şcoală…să fie trataţi la fel. Dar 

totodată şi materia, curricula să fie 

adaptată astfel încât  să ne putem 

raporta la toţi elevii în acelaşi timp la 

o oră – ceea ce este o provocare 

extremă pentru ca trebuie multe-

multe modificate”  

 Director Şcoală 
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Multidisciplinaritatea prin 

ochii părinţilor 
„Serviciile din școală sunt ușor de accesat, 

dar sunt insuficienţe: prea puțini 

specialiști la un număr mare de elevi și 

părinți. Serviciile din afara școlii sunt mai 

greu de accesat deoarece fie necesita 

bani pentru a putea fi folosite (serviciile 

terapeutice), fie necesită competențe 

suplimentare din partea părinților (de 

comunicare, de informare, de literație etc) 

sau sprijin suplimentar (pentru depunerea 

unui dosar, pentru a accesa servicii 

medicale sau de sprijin social) din partea 

specialiștlor din educație (în special 

mediatorul şcolar)” 

 

„Apropos de echipa multi-disciplinara am 

identificat ca fiind o nevoie din experienţa 

noastră - să existe o echipă de terapeuţi 

care să lucreze cu părinţi, terapeuţi şi 

profesori, ca profesorii să aibă un sprijin în 

interacţiunea cu astfel de copii. Ca e clar 

ca au nevoie de.. ca un protocol de 

intervenţie sau mecanisme prin care pot 

ajuta aceşti copii”. 

Multidisciplinaritatea prin 

ochii profesioniştilor  
„Incluziunea în şcoală se face de formă, pe 

hârtie, nicidecum ca nu ar fi nevoie. 

Incluziunea de fapt se face în centrele de 

zi, cu copiii din mai multe şcoli. În şcoala 

e nevoie de oameni dedicaţi, care să se 

mişte, să între în contact cu familiile, să îi 

vadă. Nu s-a încercat niciodată să formeze 

o astfel de echipă. Mai încearcă să 

colaboreze cu mediatorul şcolar, dar 

rezultatele sunt slabe şi acesta nu 

cunoaşte de fapt comunitatea. A 

mobilizat anul trecut o întâlnire cu părinţii 

şi profesorii, dar e tot outsider”. 

 - Asistent social 

 

„Nu s-a pus problema unui astfel de 

proiect în unitatea noastră de învăţământ. 

Ştim ca se poate, dar se realizează greu, 

lucrăm într-un singur schimb, se suprapun 

activităţile, e mai greu să reuşim să 

colaborăm. Ne ajutăm însă punctual, 

teoretic şi metodic”. 

 - Psiholog  

 Abordarea multidsciplinara în incluziunea 

socială și educațională la nivelul școlii   
 

 

 

Am constatat ca abordarea multidisciplinară în facilitarea incluziunii 

sociale și educaționale la nivelul școlii depinde de 2 factori de 

management:  

Un factor care ține de nivelul superior de management care 

determină re-setarea sistemului prin prisma inclusivității: 

reconsiderarea rolului și atribuțiilor instituțiilor/structurilor și 

specialiștilor, crearea structurilor/serviciilor și funcțiilor noi, 

promovarea drepturilor, sensibilizare, formarea atitudinilor etc. 

Al doilea factor care se referă la organizarea efectivă a incluziunii la 

nivelul managementului clasei prin repoziționarea adaptării, a 

organizării asistenței și suportului, a formarii de competențe noi a 

cadrului didactic, care să îi permită ajustarea conţinuturilor, 

cooperarea deschisă între specialiști etc. 

Un factor determinant pentru bunele practici în folosirea echipelor 

multidisciplinare a fost acela de lucru în rețea de instituții cu rol în 

integrare și derularea de acțiuni pentru activarea acesteia de la 

nivelul școlii: servicii sociale, poliția de proximitate, ONG-uri, direcția 

de asistență socială, asociațiile de părinți și comunitare, CJRAE etc. 

Deși 54 % din respondenții la sondaj declară că echipa 

multidisciplinară este accesibilă şi foarte accesibilă, considerăm că în 

practică procentul este mai mic, dat fiind numărul mare de 

respondenți în servicii sociale și corelarea cu răspunsul a 62% din 

respondenți care susțin că nu au făcut parte dintr-o echipă 

multidisciplinară în școală. Nevoia unei abordări multidisciplinare și 

efectul pe termen lung pe care le are acest mod de lucru au fost 

validate de cercetarea calitativă derulată.  

Unei școli, care este permanent în comunitate, îi este ușor să apeleze 

la o intervenție a echipei multidisciplinare, justificată chiar de 

prezența echipei în comunitate  care este la îndemână” pentru că e 

prezentă printre beneficiari. Accesul specialiștilor în comunități în 

care criminalitatea este crescută nu este posibilă decât dacă oamenii 

din comunitate îi acceptă și acest lucru se întâmplă doar dacă 

specialiștii sunt prezenți.  
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Competențe / abilități necesare echipei 

multidisciplinare  

Provocările cărora trebuie să le facă faţă o echipă multidisciplinară sunt 

multiple de la adaptare curriculară, probleme de comportament și de 

adaptare socială, accesarea unor ajutoare sociale (burse, rechizite etc), 

medierea conflictelor, educație remedială, consilierea elevilor și 

părinților/tutorilor, legătura cu autoritățile, până la intervenții în situații 

de criză, de aici și componența diferită. 

În funcție de cazuistică se pot accesa o paletă de specialiști: Consilier 

şcolar, profesor de sprijin, mediator şcolar, logoped, asistent social 

(DGASPC, DAS), profesor de diferite specialităţi, diriginte (deţine un rol 

important deoarece mediază legătura dintre „specialişti” şi profesorii 

clasei), terapeuţi (din exteriorul şcolii), specialişti din SEOSP (Serviciul 

de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din CJRAE), părintele 

(mai ales atunci când are şi calitatea de facilitator), și în cazul elevilor de 

gimnaziu.  

Consiliul clasei (totalitatea profesorilor clasei) care ar putea să se 

întrunească şi să găsească soluţii împreună  (cu atât mai mult cu cât una 

din cauzele care determină scăderea incluziunii la gimnaziu este 

depersonalizarea relaţiei dintre profesor şi elev) ar putea fi o soluţie 

simplă, dar care necesită multă bunăvoinţă din partea profesorilor. 

 Echipa prin ochii 

profesioniştilor  
„Directorul de şcoală coordonează 

intervenţia, dar orice membru al 

echipei poate propune intervenţii, 

metodologii etc. Directorul 

supervizează, dar fiecare dintre 

specialişti la un moment dat primeşte 

coordonarea unei bucăţi. Prima etapă 

este identificarea problemei, apoi 

prioritizarea cazurilor şi a 

problemelor identificate, etapă de 

aplicare a intervenţiei în funcţie de 

problemele identificate, evaluarea 

intervenţiei – pe parcurs, finală etc. – 

echipa se reuneşte frecvent pentru a 

analiza ce a funcţionat, ce nu, ce e 

foarte bine etc. Concluzii şi ajustarea 

planului dacă e cazul”. 

– meditator şcolar 

 

„Cineva din arealul ăsta al Socialului 

care să poată îndruma un profesor 

care n-are calificările necesare , adică 

să facă echipă neapărat. Câtă nevoie 

ar fi să fie şcoala mai relaxată, 

profesorii mai destinşi, elevii mai 

destinşi şi un Animator social. Chiar 

nu ştiam de … şi mi se pare…Wow!  

De ce nu avem în fiecare scoală.” 

- Psiholog 

Echipa prin 

ochii 

părinților  

„Însă din nou se remarcă dihotomia serviciu privat – serviciu public, sub aspectul calității 

actului realizat: personalul din serviciul privat aduce calitate și beneficii reale pentru evoluția 

și incluziunea copilului în mediul social și școlar, pe când cel public este mai axat pe proceduri 

și documente.” 

„…lângă profesorii de la clasă, profesorul de sprijin, profesorul consilier și mediatorul școlar, 

din echipa multidisciplinară să mai facă parte și un mediator sanitar, un asistent social și chiar 

un asistent juridic care să-i ajute în rezolvarea problemelor complementare activității școlare 

propriu-zise ( acces la servicii sociale, asigurarea unor condiții minime de trai, respectarea 

drepturilor pe care le au).” 
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O altfel de intervenție 
„Copilul meu a trecut printr-o traumă trăită 

la şcoală, cu greu am reuşit să mă abţin 

……..A fost un incident în care colegii lui 

l-au luat şi l-au aruncat la coşul de gunoi şi 

i-au spus :  "Aici e locul tău! Bă, gunoiule!". 

De ce ? Pentru ca la ora de dirigenţie 

atunci  când s-a spus ca trebuie să 

plătească toţi pentru tabla spartă, el a avut 

curajul ca să se ridice în picioare şi a spus 

: “Eu nu plătesc! Ăla, ăla şi cu ăla au spart-

o. Să plătească!” Noi acasă l-am învăţat să 

vorbească ori de câte ori există o 

problemă. El ştie ca banul se obţine greu 

şi se munceşte. L-am învăţat de mic să 

muncească pentru mici recompense. Şi 

pentru chestia asta el a avut un şoc. Acum 

ce exemplu să-i dau, să-i spun: Du-te şi fă-

ţi dreptate singur! Sau să vin eu să îţi fac 

dreptate? 

 Nu, mă voi duce la director, voi apela la 

mecanismele şcolii şi astfel îi voi arăta 

copilului ca legea are putere. În prima 

instanţă nu s-a întâmplat nimic. Apoi m-

am enervat şi am apelat la pile, cunoştinţe 

şi relaţii şi s-a rezolvat. Şi toată lumea şi-a 

făcut treaba poliţistul local, asistentul 

social, psihologul de la şcoală, direcţiunea 

şcolii, asistentul medical. 

Toţi cei care trebuiau să-şi facă treaba au 

reacţionat şi s-au mişcat, de frică, din 

cauza presiunii, pentru ca devenise o 

situaţie ce nu mai putea să rămână 

nerezolvată. 

Asistenta social s-a dus în vizita acasă, 

psihologul şcolii i-a chemat la 

consiliere...Au făcut nişte rapoarte,  nu le-

am cerut să văd eu rapoartele. Poliţistul de 

proximitate i-a luat în evidenţă  pentru 

delicvenţii juvenili. Pentru ca chestia asta 

să se întâmple a trebuit să mă duc la 

comandantul secţiei 7, să îi cer audienţă şi 

să îi spun cu subiect şi predicat ca voi 

merge mai departe cu audienţele şi 

cererea de rezolvare a situaţiei 

mele,  dacă nu se întâmplă nimic din 

partea lor. După ce a primit nişte 

telefoane de la nişte superiori, s-a ocupat 

să se întâmple. „ 

 Percepția asupra eficienței 

metodologiei actuale de intervenție 

în asigurarea incluziunii sociale la 

nivel școlar 

Există 2 pattern-uri în abordarea intervenției: 

-Planul de servicii individualizat, elaborat de responsabilul de caz 

servicii educaționale conform Ordinului comun nr. 1985/2016) 

este în proporție de 90% pe hârtie, fiind doar un document la 

dosarul copilului util în cazul unui control. Mai mult decât atât, nu 

se poate vorbi de o etapizare autentică și unitară a intervenției 

realizată prin școală: se întocmesc documentele (adaptarea 

curriculară, rapoarte de monitorizare, plan de intervenție 

personalizat etc.) însă utilitatea este redusă, iar părinții le admit 

ca atare, frecvent nici nu li se cere opinia cu privire la conținutul 

acestor acte.  

-Prin crearea unui grup de lucru între specialiștii din școală 

pentru a găsi strategii pentru copiii cu probleme 

comportamentale, fără să fie definite obiective de intervenție, 

roluri clare , care de obicei vizează: 

1. Asigurarea prezenței copiilor în mediul școlar (să fie înscris la 

școală, mai apoi să vină la școală, indiferent dacă se implică sau 

nu în activitatea de învățare, indiferent dacă are rezultate școlare 

de trecere sau nu, indiferent de conduită mai mult sau mai puțin 

problematică în mediul școlar);  

2. Asigurarea unui climat școlar / climat al clasei pozitiv, de 

acceptare a copilului defavorizat (colegii și profesorii de la clasă 

să ,,trateze” copilul defavorizat ca pe oricare elev din colectiv - 

,,tratament școlar” egal, cu evitarea situațiilor de discriminare 

negativă);  

3. Planificarea didactică pentru a crea și proiecta experiențe 

școlare pozitive (prin orele de predare, copii să ajungă să 

experimenteze o stare de bine: să se simtă bine, să vină cu 

plăcere la școală, să se simtă valorizați în colectivul clasei, să fie 

apreciați și lăudați pentru cât poate realiza fiecare, să simtă că fac 

parte din colectivul clasei);  

4. Asigurarea participării școlare – înțeleasă aici ca proces de 

asimilare a cunoștințelor predate, respectiv mai apoi ca mijloc 

garantat de obținere a succesului școlar.  

5. Obținerea actelor de la diverse autorități sau ajutoare sociale 

și materiale atât de la stat, cât și de la asociații, fundații, biserici 

etc. 

6. Suport emoțional și consiliere pentru a face față vicisitudinilor 

vieții în sărăcie. 

Eficiența prin ochii profesioniștilor  
În ultimii ani echipele multidisciplinare au început să devină mai eficiente iar rezultatele obţinute se reflectă în 

bunele relaţii dintre elevii integraţi şi restul elevilor clasei şi în atitudinea incluzivă a majorităţii profesorilor. În 

acelaşi timp există şi frustrarea unei munci uriaşe de multe ori nerecunoscută şi nerecompensată  
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Sumar cercetare 

 

Cercetarea de față este parte din proiectul Education Includes 

Opportunities. Acest proiect vizează situațiile și unele dintre 

cauzele privitoare la serviciile de educație inadecvate a 

copiilor aflați în dificultate în România, în principal din cauza 

vieții în sărăcie extremă și a apartenenței la minorități etnice 

marginalizate. 

Obiectivele de cercetare: 

- Analiza accesibilităţii intervenţiei în echipe 

multidisciplinare, asistența socială școlară, susținerea 

predării și învățării pentru copiii aflați în dificultate 

- Inventarierea setului de competențe / abilități analiză a 

lacunelor de formare în 4 localități (Iași, Ploiești, București, 

Oradea) a echipelor multidisciplinare care lucrează în 

domeniul educației și intervenției sociale pentru copii și 

familiile aflate în dificultate 

- Evaluarea percepţiei asupra eficienţei metodologiei 

actuale de intervenție în asigurarea incluziunii sociale la 

nivel educaţional 

În cadrul proiectului și pe parcursul derulării activităților, echipa de 

implementare a folosit următoarea definiție1 a unei școli incluzive: 

Școala incluzivă este o școală pentru fiecare dintre 

elevi, de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a, fie 

că aceștia sunt supuși riscului de excluziune socială din 

cauza dificultăților financiare, fie că provin din familii în 

care unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate, fie că provin din familii de emigranți 

stabilite în țara noastră sau provin din familii mixte, fie 

că sunt elevi cu cerințe educaționale speciale. 

 

 
GRUP ȚINTĂ:  

- 38 de părți interesate: 

asistent social, învăţători, 

diriginţi, psihologi, 

logopezi, consilieri 

vocationali din următoarele 

localităţi: Iași, Ploiești, 

București, Oradea 

16 membri din familii aflate 

în dificultate  în 4 localități 

(Iași, Ploiești, București, 

Oradea) 

 

SELECŢIA SUBIECŢILOR 

- Părinţi cu copii care 

necesită procese de 

incluziune (nevoie de 

învăţare remediala, familie 

defavorizată, etc) 

- Cadre didactice care au 

lucrat cu copii/familii care 

necesită incluziune 

 

METODE FOLOSITE: 

- 1 Focus grup în fiecare 

dintre cele  4 localități 

(Iași, Ploiești, București, 

Oradea) cu membri ai 

familiilor  

- 1 focus grup naţional cu 8 

stakeholderi  

- 6  Interviuri calitative în 

fiecare dintre cele  4 

localități (Iași, Ploiești, 

București, Oradea) 

- Chestionar cantitativ 

pentru specialist cu 86 de 

respondenţi 

  

 

1 Definiția a fost inspirată din Fișa Tematică privind Inclziunea Socială, publicată de Comisia Europeană în cadrul Semestrului 
European, diponibilă la https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-
factsheet_social_inclusion_ro.pdf.  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_social_inclusion_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_social_inclusion_ro.pdf
https://ajsrp.com/tag/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Lucruri  mici  

-Intervenții susținute din partea consilierului școlar pentru 

educarea mentalității colectivului profesoral privind 

incluziunea socială la nivel școlar (prin interpelări în 

consiliile profesorale, prin ghidarea predării, prin lobby); 

-Activități de consiliere psihopedagogică colective 

adresate claselor de elevi în privința înțelegerii situației 

particulare / vulnerabile în care se află copilul, demontării 

prejudecăților, reducerii barierelor de acces la viața 

colectivului de elevi; 

-Introducerea unei zile din anul școlar care să fie dedicată 

incluziunii, zi în care să se realizeze activități școlare și 

extrașcolare (cu elevi mai ales) pe tema incluziunii sociale; 

-Educarea părinților copiilor tipici pentru acceptarea 

elevilor ,,diferiți”, întrucât aceștia sunt considerați 

,,motorul” / mecanismul principal de producere și 

întreținere a discriminării în școală a copiilor vulnerabili; 

-Acceptarea shadow-ului pentru copiii cu CES; 

-La nivelul fiecărei unități de învățământ să existe un spațiu 

pentru socializare, activități recreative care să faciliteze 

contactul și intercunoașterea dintre elevii tipici și cei 

vulnerabili, respectiv normalizarea activităților comune 

copil tipic – copil atipic; 

  

 

În loc de concluzii 
 

 Totuși incluziunea în școala de masă rămâne fie 

la un nivel superficial (formal, susținut de acte 

în regulă și dosare), fie se realizează disparat în 

funcție de interesul cadrului didactic, de 

contextul școlar, de existența unei persoane 

cheie care să intervină și să susțină procesul de 

incluziune (cum ar fi de ex. un consilier școlar); 

Din punct de vedere al incluziunii la nivel de 

ciclu de învățământ, nivelul preșcolar și primar 

se remarcă printr-un grad de satisfacție 

superior celui gimnazial. Practic, în gimnaziu 

copiii vulnerabili nu se mai simt deloc protejați, 

se simt abandonați, respectiv nu fac față 

cerințelor și exigențelor școlare. În acest 

moment, părinții resimt incapacitatea de a-și 

susține copilul în școală și caută soluții în a-i 

întocmi copilului dosar CES pentru evitarea 

corigențelor și a repetențiilor;  

Intervenția să fie direcționată mai ales la nivelul 

părinților din păturile sociale sărace sau din 

familii disfuncționale în sensul formării unei 

conduite de interes pentru învățarea, motivarea 

și școlarizarea copilului lor (să-și dea interesul 

pentru a înscrie copilul la grădiniță / la școală, 

pentru a fi prezent la ore, pentru realizarea 

temelor etc.) 
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Despre începuturi  

„Demararea proiectului a fost cumplită, nu a fost primit cu 

braţele deschise de toată lumea. Au fost foarte mulţi colegi 

reticenţi, dar până la urmă a fost un nucleu care a avut 

puterea să atragă lângă el şi alţi colegi. În final toată lumea a 

fost mulţumită când a văzut rezultatele. Ne-am bucurat cu 

toţii, am sărbătorit împreună. Dar la început nu a fost primit 

foarte bine, unii dintre colegii vocali au înţeles ca ne 

transformăm într-o şcoală specială. La început am format o 

echipă formată din cadre didactice din învăţământul primar 

şi gimnazial şi un cuvânt mare de spus l-a avut Consilierul 

şcolar. Lucrând în echipă am fost inspiraţi, am fost creativi şi 

am organizat activităţi care să placă şi care să conducă la 

rezultatul pe care ni-l doream”. - Director 

„Când a venit proiectul m-am gândit ce activităţi să 

organizăm. O activitate care a mers foarte bine a fost lucrul în 

echipe 1:1, copil-copil. Se ajutau în efectuarea temelor la 

Romană şi Matematică, supravegheaţi de un supraveghetor. 

A mers foarte bine, a fost un progres pentru copii, copii din 

clase diferite. Am făcut o analiză: care sunt copiii care au 

nevoie, care sunt copiii care vor să se implice. Nu i-am 

obligat, s-au oferit singuri. Am avut dificultăţi cu părinţii care 

nu au acceptat asta”. Director 

„….. a fost foarte dificil să conectăm oamenii ăştia între ei, în 

sensul ca era foarte dificil şi din perspectiva programului să 

ne întâlnim şi să discutăm punctual fiecare caz în parte. Este 

foarte important să ai o întâlnire în care fiecare caz să fie 

dezbătut cap coadă astfel încât fiecare să înţeleagă care îi 

este rolul în a-l sprijini pe copilul respectiv”. – Consilier şcolar 

„Foarte important a fost rolul consilierului pentru ca la clasă 

aceşti copii manifestau comportamente agresive sau de altă 

natură. A fost şi rolul meu să le explic cadrelor didactice ca 

un copil care se comportă aşa nu are CES sau o problemă 

psihică , ca poate fi o problemă de natură emoţională care se 

rezolvă prin intervenţie terapeutică sau consiliere. 

Schimbându-se perspectiva profesorilor, alta a fost 

acceptarea acelor comportamente”. 

 

 O altfel de relaţie la 

clasă  

„O dată pe săptămână ieşeam în parc, ne 

jucam în parc, dar să dea şi ei ceva la 

schimb – veneau cu o temă făcută, îi 

ascultam , dacă terminau un concurs  - 

mergeam afară şi făceam ora afară. Tot 

timpul găseam să dau ceva la schimb – şi eu 

să dau, şi ei să dea. O dată pe săptămână 

aveam concurs şi ei câştigau câte o 

bomboană , dacă rezolvă fiecare 10 

adunări, 10 scăderi. Şi tot timpul lucram cu 

toţii şi în echipe”.  

„I-am îmblânzit şi le zic Dragoni, pornind de 

la filmul „Cum să-ţi îmblânzeşti dragonii” – 

film pentru copii. Şi eu le spuneam Dragoni 

pentru ca aşa se purtau, foarte gălăgioşi. M-

am împrietenit cu părinţii, am lucrat cu ei şi 

am încercat să mă împrietenesc cu fiecare 

părinte în parte. Anul trecut puteam să 

venim la şcoală, ne întâlneam, acceptam să 

vină când doresc ei, să-i înţeleg pe părinţi. 

Marea mea uimire a fost la prima întâlnire 

când le-am dat să completeze un 

chestionar – ei nu ştiau să scrie, deci – să-şi 

scrie numele lor ca adulţi. Din 14 vreo 7 nu 

ştiu să scrie, sunt analfabeţi de-a binelea. Şi 

atunci nu avea rost să fiu eu super-

învățătoarea să le cer eu ceva ce nu înţeleg. 

Dar i-am ţinut aproape”. 

„Tot încerc să le mai simplific (programele), 

dar trebuie toate de sus. Eu mi le-am mai 

adaptat aşa... unora le e frică, dar eu mi le-

am adaptat pur şi simplu la clasă pentru că 

nu are rost să fac ceva inutil, să fac o materie 

greoaie,.., la unele clase nu se poate. Şi eu 

fac ce ştiu că se poate face cu ei”. 

Mai întâi 

umanul  

„Apoi când au văzut că eu aduc, au venit şi ei cu biscuiţi şi spuneam. Astăzi mâncăm de la 

Ionel, de la Gigel. Luam biscuiţi banali de 1 leu, dar se crea între noi ...şi nu furau biscuiţii, 

că mai era şi problema furatului. Şi ne-am îmblânzit aşa! Şi acum când îşi iau Laptele şi 

cornul, câţi suntem 10-12-14 şi unul pentru Doamna! A rămas de anul trecut să împărţim 

ce avem.  

Aşa am lucrat cu ei , cred ca mai mult uman, decât academic. Academicul a venit după”.   
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Despre autori 

Silvia Mișu 

Educator, asistent social, formator 

și consultant, un melanj care îi 

permite să observe fațetele 

multiple a unei problematici  atât 

de vaste precum incluziunea  

Manuela Vlasie 

Director Școala “B.P. Hașdeu” 
Iași,  Expert în dezvoltarea 
abilităţilor de viaţă la copii şi tineri, 
formator şi practician cu experienţă 
de peste 20 ani în consiliere 
școlară,  

Simina Miko 

directorul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, 
cu o experinent[ă de peste 20 de 
ani in educație și fomare 

Irina Opincaru 

Sociolog și doctorand în sociologie, cu 

peste 15 ani de experiență în sectorul 

ONG 

Toți sub apriga coodonare a  

Biancăi Mătăsariu 

care înainte de a fi responsabil pentru 

cursurile și serviciile de supervizare în 

cadrul CONCORDIA Academia, a fost 

cadru didactic. Experiența acumulată 

la catedră a ajutat-o să înțeleagă și 

mai bine provocările cu care se 

confruntă atât copiii, cât și educatorii 

și familiile.  

 

 

Despre noi 
 

CONCORDIA Academia este centrul de excelență în formare și 

dezvoltare profesională înființat sub umbrela Organizației 

CONCORDIA, organizație neguvernamentală fondată în România în 

1991, cu activități operaționale desfășurate în prezent în 5 țări 

(România, Republica Moldova, Bulgaria, Austria și Kosovo) și care de 

aproape trei decenii acompaniază diferite categorii de grupuri 

vulnerabile sub deviza „Cine salvează o viață, salvează lumea întreagă”. 

Prin întreg portofoliul său, CONCORDIA Academia oferă specialiștilor 

din domeniul social programe de formare certificate precum și servicii 

de supervizare, coaching și consultanță cu scopul de a contribui la 

capacitarea și creșterea calității serviciilor sociale. 

Motto-ul nostru “Educăm potenţialul de a face bine” a fost şi mai bine 

susţinut începând cu anul 2020 prin demararea proiectului Education 

Includes Opportunities, ce îmbină domeniul educaţional cu cel social. 

O echipă multidisciplinară cu siguranţă va creşte nivelul de inclusiune 

la nivel de şcoală şi comunitate. Investiția în educație, în formare și 

dezvoltare este fără îndoială cheia pentru o înțelegere corectă a nevoii 

și, prin urmare, pentru calitatea și durabilitatea intervenției fiecărui 

profesionist. În cadrul aceluiași proiect și folosind rezultatele obținute 

prin acest demers, CONCORDIA Academia va dezvolta o metodologie 

unică și inovatoare pentru incluziunea socială în învățământul primar 

pentru a sprijini profesorii nu numai să fie echipați cu toate cunoștințele 

și metodologia pedagogică necesare, ci și să aibă informațiile și 

capacitatea minimă necesară pentru a înțelege impactul unui mediu 

emoțional, social și economic defavorizat, privind dezvoltarea copiilor 

și participarea lor deplină la activitățile școlare prin înființarea de 

echipe multidisciplinare formate din profesori, asistenți sociali, 

psihologi și consilieri școlari. 
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