
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

PARTENERIATE  
ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ 

a tinerilor cu dizabilităţi  
din instituţiile universitare



CZU 37.015.3:378(082)=135.1=161.1
P 36

Lucrarea a fost aprobată şi recomandată pentru editare în cadrul şedinţei Senatului 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 29.XI.2019, proces-
verbal nr. 4

Lucrarea este realizată în cadrul Proiectului de cercetare ştiinţifică aplicativă: Inclu-
ziunea socio-educaţională a tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior, promovat 
de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (15.817.06.14F). 
Direcţia strategică: 18.06. Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii. 

Materialele inserate în volum apar în regia autorilor.

Editor, coordonator ştiinţific: 
Aurelia RACU, dr. hab., prof. univ., UPS „Ion Creangă”

Machetare computerizată şi pre-press: Liubovi CEBAN
Design copertă: Liubovi CEBAN

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile 

universitare : Culegere de articole / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” ; ed., coord. 
şt.: Aurelia Racu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 128 p. : fig.

Text parţial : lb. rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. 
– În red. aut. – 100 ex.

ISBN 978-9975-72-411-1.

37.015.3:378(082)=135.1=161.1
P 36

Tipar executat la Tipografia PRINT CARO
tel: 022 85 33 86; fax: 022 85 33 87

printcaro@gmail.com

Editura Pontos, str. 31 August 1989, nr. 98
MD-2004, Chişinău, tel.: 022 23 22 18

editura.pontos@gmail.com

© Editor, coordonator: Aurelia Racu, 2019
© UPS „Ion Creangă”, 2019
© Dreptul de autor asupra  textelor incluse în volum aparţin semnatarilor indicaţi.



CUPRINS

Nicolae ANDRONACHI. Teorii cu privire la accesul tinerilor cu dizabilităţi 
la studii universitare ....................................................................................................................4
Elena LISNIC. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în mediul 
universitar din Republica Moldova .........................................................................................8
Adriana CIOBANU. Colaborare, cooperare și comunicare între instituția 
de învățământ superior și familia tânărului cu dizabilități ............................................. 14
Valentina MÎSLIȚCHI; Aurelia RACU. Interacțiunea instituției de învățământ superior 
cu partenerii sociali – factor semnificativ în pregătirea profesională și angajarea  
în muncă a studenților cu dizabilități .................................................................................. 18
Nina CEBOTARU; Ala POGORLEȚCHI. Universitatea incluzivă – deziderat și parte 
a sistemului educaţional de calitate ...................................................................................... 24
Valentina BOTNARI; Gabriela REPEȘCO. Facilitarea accesului la studii profesionale 
a adolescenților ......................................................................................................................... 31
Elena STEMPOVSCHI. Experiențe internaţionale ale incluziunii 
socio-educaţionale a tinerilor cu dizabilităţi în învățământul superior ...................... 45
Sofia LAGERBERG ALFREDSSON; Christina „KINA” EDIN.  Dezvoltarea incluziunii 
în învăţământul superior prin prisma asistenţei complexe ............................................ 51
Victoria MAXIMCIUC. Problema victimizării studenților cu dizabilități 
în mediu academic ................................................................................................................... 58
Natalia CIUBOTARU. Incluziunea tinerilor cu dizabilități auditive 
în universitățile din Republica Moldova ............................................................................. 62
Aurelia RACU. Perspective ale incluziunii socioeducaţionale a 
persoanelor cu dizabilităţi ...................................................................................................... 66
Л. А. ХАНЗЕРУК. Непрерывное обучение детей и подростков с 
особенными образовательными потребностями как ключ к  
построению инклюзивного общества ............................................................................ 90
Anatol DANII; Oleg ABABII. Unele aspecte praxiologice privind recuperarea 
persoanelor cu dizabilităţi  ..................................................................................................... 96
Elena STEMPOVSCHI; Natalia CIUBOTARU. Studenţii cu dizabilităţi în 
învăţământul universitar: ghidarea în carieră şi angajare în muncă ........................... 101
Valentina BOTNARI. Prevenirea discriminării în plan socio-profesional 
a tinerilor cu dizabilităţi ........................................................................................................ 107
Silvia BELIBOVA. Dificultăți ale incluziunii socio-profesionale a 
tinerilor cu dizabilități ........................................................................................................... 117
Sabina Veronica STAN. Suport pentru învăţare autonomă în contextul 
mediului universitar incluziv ............................................................................................... 121
Victoria MAXIMCIUC. Program de dezvoltare a incluziunii tinerilor 
cu dizabilități în mediu academic ....................................................................................... 127



TEORII CU PRIVIRE LA ACCESUL TINERILOR CU DIZABILITĂŢI  
LA STUDII UNIVERSITARE

Nicolae ANDRONACHI,
dr., conf. univ. UPSC „Ion Creangă”

Adnotare
Schimbările din mediul universitar fac referinţe la crearea condiţiilor adecvate, în care stu-

denţii cu dizabilităţi să se simtă confortabil: deplasarea prin edificiu sau cămine, facilităţile 
oferite în procesul studiilor propriu-zise; dispozitive şi soft-uri specializate, curriculumuri indi-
viduale, acces liber la asistenţa didactică, metodică, psihopedagogică şi de altă natură, perspec-
tive clare privind angajarea în câmpul muncii după absolvire. 

Cuvinte-cheie: mediul universitar, tineri cu dizabilități, acces, învățământ de tip incluziv, 
adaptare curriculară, angajare, instruire, specialişti competenți.

Actele normativ-legislative adoptat la nivel naţional redate în politicile de 
stat privind dreptul la studii de toate tipurile, asigură persoanelor cu diza-
bilităţi accesul nestingherit al acestei categorii de cetăţeni la învăţământul 
superior, unica oportunitate a lor de a obţine o profesie capabilă să le con-
fere statutul de membri cu drepturi depline ai societăţii. Pentru persoanele 
cu deficienţe valoarea studiilor profesionale este mult mai importantă decât 
pentru persoanele fără deficienţe, deoarece activitatea profesională le asigu-
ră nu numai sursele de existenţă, dar, de multe ori, şi unica posibilitate de 
a se integra în viaţa socială, rupând, astfel, cercul izolării şi al dependenţei 
umilitoare de alte persoane. 

În alte state, cota studenţilor cu dizabilităţi în învăţământul superior osci-
lează între 3 şi 7 la sută. În expresie numerică este vorba despre o categorie 
socioeducaţională considerabilă, care necesită şi merită o abordare deosebi-
tă, bazată pe obiectivul creării condiţiilor adecvate de acces, instruire şi, nu 
în ultimul rând, de angajare în câmpul muncii după absolvire. 

Problema respectivă devine deosebit de actuală pentru Republica Mol-
dova odată cu plasarea incluziunii educaţionale în setul de priorităţi ale în-
văţământului naţional. Trecerea la sistemul instruirii incluzive a instituţiilor 
de învăţământ preuniversitar a servit drept imbold la acţiune pentru toate 
instituţiile de învăţământ superior, ale căror administraţii înţeleg perfect că 
sporirea numărului de candidaţi la studii cu dizabilităţi este doar o chestiune 
de timp. În această situaţie, în perioada imediat următoare, universităţilor le 
revine sarcina deloc simplă de a se pregăti de preconizatele schimbări sub 
toate aspectele – adaptarea mediului fizic la necesităţile de deplasare şi în-
văţare a studenţilor cu dizabilităţi, adaptarea programelor de studii şi a arse-
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nalului didactico-metodic la specificul de însuşire a materiei curriculare de 
către aceştia, instruirea cadrelor didactice şi nondidactice în vederea activă-
rii într-un mediu de tip incluziv, crearea structurilor suplimentare (centre de 
asistenţă, de resurse etc.) care ar veni în sprijinul studenţilor şi profesorilor 
ori de câte ori aceştia se vor confrunta cu probleme de adaptare, integrare, 
comunicare, specifice noilor condiţii. 

Crearea condiţiilor adecvate, a cerinţele faţă de schimbările din mediul 
universitar se referă la în care studenţii cu dizabilităţi să se simtă confortabil, 
fie că este vorba despre deplasarea prin edificiu sau cămine, fie că ne referim 
la facilităţile oferite în procesul studiilor propriu-zise – dispozitive şi soft-
uri specializate, curriculumuri individuale, acces liber la asistenţa didactică, 
metodică, psihopedagogică şi de altă natură, perspective clare privind anga-
jarea în câmpul muncii după absolvire. 

O instituţie universitară, care şi-a asumat tranziţia la sistemul de instruire 
de tip incluziv, are de soluţionat următoarele probleme:

 construcţia, în baza unor soluţii inginereşti calificate şi testate la mo-
dul practic, a rampelor de acces în clădire, dotarea incintei cu bare de 
sprijin, repere orientative, ascensoare (pentru clădirile cu peste 5 etaje) 
sau dotări specifice pentru urcatul scărilor, adaptarea cantinelor, cămi-
nelor, blocurilor sanitare la specificul aflării în scaunul cu rotile etc.;

 punerea la punct a sistemului de informare vizuală, auditivă, digitală, 
accesibil pentru toate categoriile de studenţi;

 asigurarea procesului instructiv cu cadre didactice competente, pre-
gătite să activeze în mediul incluziv, dispuse să facă eforturi intelec-
tuale şi profesionale suplimentare pentru a corespunde noilor cerinţe, 
să înveţe pe durata întregii cariere, să manifeste deschidere pentru 
schimbul permanent de experienţă, pentru preluarea metodelor de 
predare avansate, pentru autoformarea continuă;

 asigurarea cu literatură didactică pe suporturi de hârtie şi electronice, 
cu surse de documentare suplimentare, introducerea instruirii la dis-
tanţă şi a altor tehnologii de studii destinate persoanelor cu anumite 
tipuri şi grade de dizabilitate;

 organizarea activităţii permanente de ghidare în carieră, orientare 
profesională şi testare a capacităţilor de angajare în câmpul muncii 
conform specialităţii obţinute în procesul studiilor;

 crearea unui centru de resurse abilitat cu acordarea suportului califi-
cat atât pentru studenţii, cât şi pentru profesorii care se confruntă cu 
anumite probleme în procesul activităţii cotidiene; 

 stabilirea unor relaţii strânse cu instituţiile medicale, de expertiza-
re a capacităţii de muncă, cu alte instituţii de învăţământ, din ţară şi 
de peste hotare, în care se implementează principiul învăţământului 
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incluziv, cu mediul ştiinţific/de cercetare în domeniul educaţiei şi al 
dizabilităţii, cu instituţiile comunitare şi structurile administrative din 
localitate în vederea organizării unui schimb de opinii, experienţă, a 
unei informări de la prima sursă privind oportunităţile oferite studen-
ţilor cu dizabilităţi aflaţi în proces de integrare socioeducaţională;

 elaborarea unui program complex de identificare a posibilităţilor reale 
de a atrage investiţii în organizarea instruirii de tip incluziv, în spe-
cial prin aplicarea la diverse proiecte naţionale şi internaţionale (de 
exemplu, în practica internaţională cea mai costisitoare şi complicată 
sub aspect tehnic şi didactic se consideră incluziunea studenţilor cu 
probleme grave de vedere; de una singură, fără ajutor financiar din 
exterior universitatea s-ar putea să nu facă faţă acestei probleme);

 stabilirea unor relaţii de colaborare strânsă cu potenţialii angajatori 
ai absolvenţilor cu dizabilităţi în vederea organizării în comun a unor 
evenimente de informare şi familiarizare cu condiţiile de lucru oferite 
(Ziua uşilor deschise, excursii, stagii, discuţii cu angajaţii etc.). 

Modelul de organizare a învăţământului de tip incluziv presupune conlu-
crarea strânsă dintre:

 studentul cu dizabilitate, ca actor principal în procesul de instruire, 
beneficiar al resurselor şi condiţiilor oferite de către instituţia de învă-
ţământ; 

 corpul didactic care asigură instruirea şi educarea, în sensul socializă-
rii, studenţilor cu dizabilităţi;

 tutorele sau asistentul care se află alături de studentul cu dizabilităţi, 
acordându-i suportul necesar pe durata zilei de studii (nu toţi studen-
ţii cu dizabilităţi beneficiază de suportul asistentului, ci doar acei din-
tre ei care prezintă o cerere în acest sens, însoţită de avizul confirmativ 
al specialistului).

La modul practic, decanatul este responsabil de buna organizare a proce-
sului de instruire propriu-zis în instituţia de tip incluziv, ceea ce presupune: 

 asistenţa didactico-metodică, orientată spre perfecţionarea continuă a 
formării cadrelor calificate din rândul studenţilor cu dizabilităţi; 

 elaborarea manualelor şi a altor materiale didactice adaptate, aplicarea 
mijloacelor şi metodelor speciale de instruire; 

 formarea unui sistem obiectiv de evaluare a competenţelor de care 
dau dovadă studenţii cu dizabilităţi în vederea perfecţionării/corectă-
rii metodelor de instruire în sensul eficientizării acestora. 

În sarcina decanatului este pusă şi sarcina de a asigura accesul studenţilor 
cu dizabilităţi la toate resursele de facilitare a învăţării – biblioteca tradi-
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ţională şi cea electronică; schimbul interuniversitar de literatură didactică; 
conectarea prin internet la site-urile de specialitate ale altor instituţii de în-
văţământ din ţară şi de peste hotare etc.

Experienţa internaţională în domeniu este orientată spre soluţionarea 
problemelor existente în învăţământul de tip incluziv în aşa mod, încât să 
fie asigurat accesul complex la studii al studenţilor cu dizabilităţi. Finalitatea 
acestui proces constă în formarea unor specialişti competenţi, capabili să facă 
faţă concurenţei şi provocărilor de pe piaţa muncii, să se adapteze la cerinţele 
în continuă schimbare ale acesteia prin instruire pe parcursul întregii vieţi. 

Modelul teoretico-practic de organizare a învăţământului incluziv poate 
fi implementat doar prin eforturile comune ale instituţiilor de învăţământ, 
structurilor statului, societăţii civile, forurilor ştiinţifice, patronatelor anga-
jatorilor, altor actori interesaţi de edificarea în Republica Moldova a unei 
democraţii participative, în care drepturile omului se respectă la toate ni-
velurile, în toate domeniile de viaţă şi activitate, iar şansele egale la afirmare 
nu sunt doar o declaraţie frumoasă, ci o realitate palpabilă, cu impact direct 
asupra diverselor categorii de cetăţeni. 
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al calificărilor, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetări
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COLABORARE, COOPERARE ȘI COMUNICARE ÎNTRE  
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ȘI FAMILIA  

TÂNĂRULUI CU DIZABILITĂŢI

Adriana CIOBANU, 
dr. psih. conf‚ .univ. UPS ,,Ion Creangă”

Adnotare
În articol sunt analizate modalitățile de colaborare dintre instituția de învățământ superi-

oară şi familie, care presupune o comunicare eficientă, o unitate de cerințe şi o unitate de acțiune 
când este vorba de interesul tânărului cu dizabilități. Colaborarea concepe cele două instituții 
sociale în schimburi de opinii şi în discuții, atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare 
identitatea şi aducându-şi aportul în mod specific. Colaborarea dintre instituția de învățământ 
superioară şi familie sunt eficiente şi benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condițiile unei 
comunicări eficiente şi dacă se ține seama de dimensiunea umană. 

Cuvinte cheie: Colaborare, comunicare, cooperare, familie, instituția de învățământ supe-
rior, tânăr cu dizabilități.

Azi se cere înțelegerea parteneriatului educativ ca formă de unificare, 
sprijin și asistență a influențelor educative formale. Introducerea colaborării 
între părinții tânărului cu dizabilități și profesorii specializați, comunicarea 
periodică și permanentă între aceștia ca și cooperarea în anumite momen-
te sunt cerute de eficiența studiilor în instituția de învățământ superioară. 
De asemenea, existența unor reguli commune, cunoscute și fixate împreună 
ușurează mult efortul învățării.

Dimensiunile relației instituției de învățământ superioare și familia tână-
rului cu dizabilități sunt destul de extinse datorită extinderii conceptului de 
colaborare la cel de comunicare prin cooperare și colaborare, mai nou, prin 
conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate și exprimă, în plus și o 
anumită abordare pozitivă și democratică a relațiilor educative.

Colaborarea dintre instituția de învățământ superioară și familie pre-
supune o comunicare eficientă, o unitate de cerințe și o unitate de acțiune 
când este vorba de interesul tânărului cu dizabilități. Ea concepe cele două 
instituții sociale în schimburi de opinii și în discuții, atunci când este vor-
ba de decizii, păstrându-și fiecare identitatea și aducându-și aportul în mod 
specific. Ea nu presupune numai plata unui sprijin material sau atenționarea 
în legătură cu problemele copilului lor. Ea este mult mai mult. Se referă la 
construirea unor relații pozitive între familie și instituția de învățământ su-
perioară și la o unificare a sistemului de valori și cerințe relative la tânăru-
lui cu dizabilități. Aceasta poate avea un efect benefic asupra tinerilor cu 
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dizabilități atunci când aceștia văd profesorii colaborând și sfătuindu-se cu 
părinții și poate implica dezamorsarea unor probleme înainte ca acestea să 
devină necontrolabile.

Colaborarea dintre instituția de învățământ superior și familie sunt efici-
ente și benefice ambilor factori dacă îndeplinesc condițiile unei comunicări 
eficiente și dacă se ține seama de dimensiunea umană.

E.Stănciulescu (1997) determină ca elemente de avut în calcul [2]:
 nivelul studiilor celor doi participanți;
 momentul ales pentru colaborare;
 dificultățile întâmpinate de tineri în activitatea de învățare sau alte 

probleme de dezvoltare.
Cadrele didactice se raportează, în general, la categoriile socioprofesionale 

din care provin părinții, urmărind structura familiei și problemele ei deosebite. 
Dacă ne referim la optimizarea comunicării între profesori și părinți, se 

iau în calcul:
 calitatea celor doi poli ai colaborării (profesorii și părinții);
 percepțiile fiecăruia;
 atitudinile care îi caracterizează;
 caracteristicile instituției de învățământ superioară;
 caracteristicile familiei;
 modul de comunicare.

Implicarea părinților în rezolvarea problemelor de învățare și în sprijinul 
procesului instructiv-educativ are o serie de argumente dintre care enume-
răm [6, p.223]:

 părinții își cunosc copiii și doresc să îi cunoască în calitate studenți;
 părinții își cunosc copilul mai bine decât oricine altcineva;
 părinții au nevoie de informații referitor la îndeplinirea rolului de stu-

dent de către copilul lor;
 părinții merită să fie respectați pentru ideile și cunoașterea copilului lor;
 părinții se îngrijesc de copilul lor și doresc ca aceștia să atingă maxi-

mumul potențial;
 cercetările au arătat că rata învățării crește și că învățarea se menține 

mai mult timp dacă părinții se implică în sprijinirea acesteia, prin di-
ferite activități;

 lucrul cu părinții este un sprijin pentru modul cum aceștia își cresc și 
educă copilul;

 studiile au arătat, de asemenea, că părinții generalizează implicarea 
lor și la ceilalți copii ai familiei: – dacă ajutăm un copil acesta se dez-
voltă, dacă ajutăm părinții, întreaga familie se dezvoltă;

 când părinții sunt stimulați să se considere o parte a programului de 
învățare, ei înțeleg mai bine și îl sprijină adecvat;
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 activitatea de implicare a părinților în programul de învățare a copi-
lului lor și în activitatea instituției de învățământ superior, poate crea 
acestora sentimentul de stimă de sine, care îi ajută pe ei și întreaga 
familie;

 activitatea de parteneriat cu părinții poate ușura rezolvarea diferitelor 
probleme didactice și extradidactice.

H. Henripin și V.Ross (1976) identifică două dimensiuni principale ale im-
plicării reciproce ale instituției de învățământ și familie în favoarea tânărului 
cu dizabilități:

1. Dimensiunea relației părinte/tânăr cu dizabilități, vizând controlul 
frecvenței, al rezultatelor studiilor, al temelor, și în general, în îndeplinirea 
sarcinilor și susținerea materială și spirituală a activității didactice a tânăru-
lui cu dizabilități;

2. Dimensiunea relației familiei/ instituția de învățământ, care se refe-
ră la alegerea filierei și unității de învățare, precum și la contactele directe 
ale părinților cu reprezentanții instituției de învățământ, cadre didactice și 
administratori. Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective 
desfășurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrația instituției 
de învățământ și părinți, al reuniunilor de informare a părinților cu privire la 
conținuturile și metodele de învățare, orar, exigențele cadrelor didactice, al 
lecțiilor publice, al atelierelor de lucrări practice cu părinții.

La aceste forme de colaborare se pot adăuga:
 școala părinților;
 consilierea psihopedagogică;
 orientarea familiei, în funcție de nevoile individuale sau de grup, într-o 

manieră profesională, de către specialiștii pregătiți, precum profesorii 
de sprijin și consilieri ai problemelor care implică riscuri în dezvolta-
rea și adaptarea tânărului cu dizabilități.

Consilierea părinţilor urmărește, în principal două aspecte esenţiale [1, 
p.161]:

1. Învăţarea unor comportamente adecvate care să-i ajute să fie eficienţi 
în procesul de educare a copiilor.

2. Depăşirea de către aceştia a dificultăţilor de natură psihologică pe care 
le presupune existenţa în viaţa lor a unui copil cu dizabilități.

În consilierea părinţilor copiilor cu dizabilități trebuie să se ţină cont şi de 
următoarele necesități ale familiei [1, p.162]:

1. Nevoia de sprijin, pentru că aceştia cred că, în situaţia lor, având copil 
cu dizabilități, nimeni nu-i mai poate ajuta

2. Nevoia de a fi informaţi despre dizabilitate şi consecinţele acesteia 
asupra evoluţiei copilului;

3. Nevoia de a fi înţeleşi, de le fi înţeleasă situaţia şi dificultăţile prin care 
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trec, dar să nu fie compătimiţi;
4. Nevoia de a se ocupa de ceilalţi copii şi de a nu periclita viitorul aces-

tora din cauza îngrijirii permanente pe care o necesită copilul cu 
dizabilități;

5. Nevoia de consiliere şi de suport, deoarece se simt singuri şi consideră 
că nu pot fi înţeleşi decât de părinţii care se află într-o situaţie similară, 
Contribuția familiei în educația copilului este majoră. Un parteneriat 
între profesioniști și familie este posibil numai dacă și profesioniștii 
și familia recunosc această contribuție și înțeleg rolul pe care fieca-
re îl are în a transpune lucrurile în realitate. Punctul de plecare este 
recunoașterea diversității de forme sub care se poate realiza această 
contribuție” UNESCO, 2001, p.82.
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Abstract
Acest demers investigativ porneşte de la preocupările noastre şi de la dorinţa de a clarifi-

ca aspecte teoretice şi practice referitoare la anumite atitudini şi comportamente observate la 
nivelul comunităţii de tipul: segregare, izolare şi, uneori, chiar respingere a anumitor grupuri 
şi categorii sociale pe care le numim „de risc” sau „dezavantajate”. Iată de ce pledăm în acest 
articol pentru universitate incluzivă. Principiile cheie ale incluziunii au în vedere concepte fun-
damentale cum ar fi: valorizarea diversităţii, dreptul de a fi respectat, demnitatea fiinţei uma-
ne, nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale, planificarea, responsabilitatea colectivă, 
dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale, dezvoltarea profesională, egalitatea de şanse. În 
domeniul educaţiei, incluziunea presupune ca universitățile şi întreg sistemul educaţional, să se 
schimbe şi să se adapteze nevoilor studentului. Educaţia incluzivă trebuie privită ca un proces 
permanent de îmbunătăţire a instituţiei superioare de învățământ, având ca scop exploatarea 
resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 
învăţământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi.

Cuvinte cheie: educație, normalitate, dizabilități, incluziune, studenți, universitate, modele.

Universitatea incluzivă este o universitate accesibilă, de calitate şi care 
îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor tinerilor, de a-i deprinde şi 
abilita cu elementele esenţiale necesare integrării lor sociale. Atunci când 
universitatea nu reuşeşte singură să facă faţă provocărilor diferitelor nevoi 
ale tinerilor, are nevoie de sprijin. Iată un concept fundamental de la care 
porneşte construcţia noastră teoretică privind dezvoltarea şi ameliorarea 
serviciilor educaţionale care vin în sprijinul studenților, al universității şi al 
familiei atunci când este nevoie.

Conceptualizarea incluziunii a străbătut cale lungă de când Bengt Nirje 
(1969) a formulat principiul normalizării şi cele opt trepte ale sale.

În perioada de notorietate a normalizării, segregarea constituia modul 
uzual de selecție a indivizilor indiferent de domeniul activității umane con-
siderat, fie că era vorba de educație, sănătate, pregătire profesională ori an-
gajare. Segregarea exprima convingerea, populară printre decidenți, ca şi în 
cazul general al publicului, că diferențele dintre persoanele cu dizabilități şi 
cele fără (adică „normale”) erau ireconciliabile. Ulterior, prin integrare, unii 
copii şi/sau tineri cu dizabilități uşoare erau redirecționați către sistemul de 
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educație generală şi, respectiv, către meserii obişnuite, cu sprijin total sau 
parțial din partea serviciilor de educație specială. Crearea integrării inverse 
(adică transformarea locațiilor destinate educației speciale în „şcoli genera-
le”) a trimis un mesaj distorsionat către mulți părinți şi profesori neinformați, 
anume acela că toți copiii înscrişi au un oarecare tip de handicap ce necesi-
tă o atenție deosebită. Deşi integration şi mainstreaming înseamnă în mod 
esențial acelaşi lucru, legislatorii europeni şi nord-americani au dat naştere 
la diferite seturi de legi, provenind din contexte istorice diferite ale educației 
speciale (Danby şi Cullen, 1988).

Aşa cum afirma Skidmore (1996), în Europa s-a produs o schimbare ma-
joră de paradigmă, prin trecerea de la abordarea psiho-medicală, la cea soci-
ologică, şi recent la paradigma organizațională.

În unele studii de specialitate se constată o corelație redusă între mobili-
tatea articulară și scorurile funcționale. În acest context, noțiunii de dizabi-
litate îi corespunde limitarea de activitate, iar celei de handicap, restricția de 
participare.

Pentru a înţelege și explica dizabilitatea și funcționarea, au fost propu-
se o varietate de modele conceptuale. Acestea pot fi exprimate în dialectica 
„modell medical” versus „model social” versus „model psihopedagogic” cum 
observăm în Fig. 1.

Abordare
biopsihosocială

Model
psihopedagogic

Problemă
psihoşcolară

Adaptare 
şcolară

Politica
educaţională

Model
medical

Problemă
morfofuncţională

Vindecare

Politica 
sanitară

Model
social

Problemă
socială

Modificare
comportamentală

Politica
socială

Fig. 1. Interacțiune – interdisciplinaritate în abordarea ființei umane

Mediul educaţional oferă diverse oportunităţi pentru formarea la tinerii 
cu dizablităţi a deprinderilor de socializare şi participare susţinută la viaţa 
comunităţii în care trăiesc şi activează. În cazul studenţilor cu dizabilităţi 
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poziţia socială activă face parte din programul de profesionalizare şi inte-
grare socială; fără ea, după absolvirea facultăţii, este im-posibilă angajarea şi 
activarea cu succes în câmpul muncii.

La această categorie de tineri formarea deprinderilor de socializare pre-
supune interacţiunea dintre cel puţin doi factori ai constructului social:

 studentul în persoană;
 institutele sociale.

Relaţionarea dintre aceşti doi factori este cu atât mai complicată, cu cât 
ambii se află în continuă schimbare, evoluţie şi interdependenţă. Luate în 
ansamblu, modalităţile de implicare a studenţilor cu dizabilităţi în viaţa soci-
ală activă sunt diverse şi urmăresc formarea unei poziţii civice active, a unei 
atitudini de interes sporit faţă de tot ce se întâmplă în jur, faţă de căile de 
ameliorare a situaţiei. Nouă ne pasă! – acesta ar fi sloganul-cheie în activita-
tea socială a studenţilor în general, cu şi fără dizabilităţi.

Este foarte important ca studenţii să se implice în activitatea de volunta-
riat, să se asocieze pe principiile intereselor comune, ale apartenenţei la un 
grup ocupaţional. În acest context, se impune fondarea în fiecare instituţie 
de învăţământ de tip incluziv a echipelor de intervenţie urgentă în caz de 
forţă majoră, de ajutor reciproc, indiferent de caracterul solicitărilor – de 
consiliere, de asistare, de protecţie, de informare etc.

În cazul studenţilor cu dizabilităţi experienţa altor ţări demonstrează efi-
cienţa grupurilor de acţiune formate chiar din această categorie de tineri, 
după principiul „Ajută-te pe tine însuţi!”. De regulă, studenţii cu dizabilităţi 
îşi cunosc cel mai bine problemele, de aceea şi soluţiile apar mai repede. De-
sigur, grupele constituite în bază de voluntariat nu vor substitui echipele de 
specialişti (de profil sau multidisciplinare), ci doar le vor sesiza în caz de ne-
cesitate asupra problemelor prioritare, le vor media contactul cu persoanele 
care necesită un anumit gen de asistenţă.

Membrii unor astfel de grupuri de într-ajutorare învaţă să fie utili, să pună 
umărul atunci când este necesar, să nu rămână indiferenţi la problemele celor 
de alături, să ceară ajutor unui profesionist, dacă nu se descurcă singuri, să-şi 
gestioneze raţional timpul destinat studiilor, odihnei, activităţii sociale. Cu 
alte cuvinte, ei învaţă să trăiască şi să activeze în societate, pentru oameni şi 
cu ajutorul oamenilor. Sunt principii de bază ale socializării, valabile în cazul 
persoanelor cu dizabilităţi, la fel ca şi în cazul celor fără deficienţe. Cele mai 
valoroase avantaje ale socializării sunt acumularea unor experienţe comune 
cu alte persoane de acordare a sprijinului celor ce au nevoie de el; completa-
rea cunoştinţelor cu noi informaţii utile; satisfacţia în urma recunoştinţei şi 
a feed-back-ului pozitiv; creşterea respectului de sine, a încrederii în forţele 
proprii şi în propria valoare.

Practicile incluzive presupun relaţionarea permanentă a studenţilor din 
diferite categorii în numele unei cauze comune. Această inter-relaţionare 
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stimulează comunicarea la nivel verbal, afectiv şi intuitiv; schimbul reciproc 
de competenţe, cunoştinţe, abilităţi, informaţii, ceea ce contribuie, în ulti-
mă instanţă, la obţinerea finalităţilor scontate. Activând într-o echipă mixtă, 
studenţii cu dizabilităţi învaţă să distingă valorile şi nonvalorile din relaţiile 
interumane, capătă deprinderi de a judeca despre oameni nu după aspectul 
fizic sau după alţi factori superficiali, ci după fapte.

Comunicarea este vitală pentru persoanele care aspiră la un parcurs soci-
al ascendent. Prin comunicare şi dialog interesat are loc schimbul de infor-
maţie cu sens dublu. Este o situaţie când fiecare dintre subiecţii implicaţi în 
acest proces are de câştigat – cunoştinţe, experienţă, trăiri emoţionale inten-
se şi inedite, modele comportamentale şi de gândire, convingeri, prezenţă de 
spirit, respect pentru cei de alături şi pentru sine etc. Prin avantajele pe care 
le creează, comunicarea se înscrie în lista priorităţilor pe care fiecare persoa-
nă decisă să persevereze pe calea formării continui trebuie să le urmeze. Iată 
de ce comunicarea este atât de importantă pentru tinerii cu dizabilităţi din 
mediul universitar. Capacitatea de a relaţiona cu cei din jur, de a întreţine o 
discuţie, de a obţine, prin comunicare directă, informaţia de care ai nevoie şi 
de a transmite informaţia pe care oamenii o aşteaptă de la tine nu întotdeau-
na este un dat nativ, ci poate fi cultivată, formată prin exersare continuă. Din 
acest punct de vedere, pentru persoanele cu dizabilităţi comunicarea consti-
tuie un instrument eficient de integrare socială şi de stabilire a contactelor 
interpersonale. Or, acestea pot fi beneficii doar dacă sunt de calitate, canti-
tatea exagerată a contactelor interpersonale fiind un factor negativ, care nu 
permite orientarea spre lucruri cu adevărat importante, dispersând atenţia şi 
capacitatea de concentrare a persoanei.

„Şcoala” comunicării dispune de un arsenal bogat de exerciţii, metode, 
procedee, orientate spre dezvoltarea capacităţii de interacţiune cu persoa-
nele dintr-un anumit mediu existenţial în scopul realizării unor obiective 
specifice, în cazul nostru – ale persoanelor cu dizabilităţi: de-păşirea ob-
stacolelor în calea liberei exprimări, manifestarea nestingherită a propriilor 
sentimente, opinii, intenţii, aspiraţii, punerea la punct a unui schimb perma-
nent de experienţe, informaţii, convingeri în vederea unui efort de autoper-
fecţionare constant şi eficient.

Comunicarea în grup extins este o variantă superioară comunicării în 
grup restrâns. Ea necesită deprinderi elevate, care pot fi formate doar în pro-
cesul exersării. La „şcoala” comunicării tânărul cu dizabilităţi însuşeşte stan-
dardele relaţionării cu alte persoane, modelele pozitive de comportament 
comunicaţional, perceperile pozitive ale anturajului său, demnitatea şi stima 
faţă de propria persoană. Aceste achiziţii preţioase se extind ulterior dinspre 
grupul comunicaţional spre societate, în ansamblul ei, devenind instrumen-
te eficiente de integrare/incluziune.
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Pe lângă comunicare, există şi alte forme de dezvoltare a activismului so-
cial printre studenţii cu dizabilităţi (şi nu numai!). Una dintre aceste forme, 
elaborate la confluenţa dintre sociologie şi psihologie, este cunoscută în li-
teratura de specialitate cu denumirea de „metodă a testelor sociale”. Potrivit 
definiţiei, testul social reprezintă „un conglomerat de acţiuni consecutive, 
legate de activitatea socială organizată expres în baza alegerii modelului 
comportamental adecvat activităţii respective, care nu este altceva decât o 
modalitate de poziţionare a autocunoaşterii şi analizei propriilor posibilităţi 
în contextul funcţiilor sociale executate” (М.И. Рожков).

Cercetătorii vorbesc despre metoda testelor sociale ca despre un instru-
ment eficient de formare a poziţiei sociale active, de evoluţie dinamică a ro-
lurilor sociale, de autorealizare în cadrul relaţiilor sociale care se schimbă în 
ritm rapid. Tehnologia testelor sociale necesită o pregătire prealabilă minu-
ţioasă pentru ca, în final, să contribuie realmente la realizarea obiectivului 
primordial – adaptarea persoanei cu dizabilităţi la mediul existenţial (М.И. 
Губанова).

Ce este, totuşi, testul social? Acesta reprezintă un „mecanism psihopeda-
gogic care îl pune pe studentul cu dizabilităţi în condiţii sociale necunoscute 
de el, care îi cere elaborarea unui model comportamental nou, acest fapt ac-
tivizându-i capacităţile de adaptare la diferite niveluri – fizic, psihic, social, 
emoţional” (М.И. Рожков).

Implicarea studentului cu dizabilităţi în testul social îl determină să-şi in-
ventarieze propriile capacităţi de adaptare la condiţiile noi, la noile roluri so-
ciale, să-şi elaboreze o poziţie socială activă, să preia modele eficiente anume 
în situaţiile propuse, să-şi dezvolte simţul responsabilităţii faţă de evoluţiile 
din societate, să-şi dorească schimbarea în bine şi să meargă cu paşi concreţi 
spre ea, astfel devenind un coautor cu contribuţie activă la opera colectivă de 
edificare a unei lumi mai bune.

Eficienţa metodei de testare socială este cu atât mai sesizabilă, cu cât este 
mai accentuată componenta emotivă a acesteia. Studentul este invitat să 
„probeze” diferite roluri, comportamente, soluţii pentru scenariile modelate 
de către pedagog, iar aceasta îi solicită la maximum sfera emotivă, ceea ce 
face experienţa respectivă deosebit de eficientă şi memorabilă. Testele soci-
ale pot fi repetate ori de câte ori este nevoie, acest fapt asigurând condiţiile 
necesare de învăţare/însuşire pentru toţi cei implicaţi, în concordanţă cu rit-
mul personal.

Pedagogul elaborează testele sociale în aşa mod, încât acestea să cu-prin-
dă o arie largă de relaţii, eventuale situaţii în care ar putea să se pomenească 
persoanele. În aşa mod, se asigură caracterul de anticipare a evenimentelor 
sociale, ceea ce înseamnă că persoana va fi pregătită la „simulator” să facă 
faţă provocărilor vieţii înainte ca evenimentele respective să se producă. 
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Acest lucru îi oferă un plus de încredere în forţele proprii şi în lumea reală 
din jur, care este una a legăturilor şi relaţiilor sociale.

Deşi câmpul de manevră al pedagogului care aplică metoda testelor soci-
ale este nelimitat, există, totuşi, în opinia cercetătorilor, nişte reguli de res-
pectat:

Conţinutul testului trebuie să reflecte situaţii şi fenomene caracteristice 
mediului existenţial şi sociocultural (comunitatea de reşedinţă, colectivul 
universitar etc.) al studenţilor instruiţi.

Testul trebuie să aducă în prim-plan potenţialul latent al studentului, 
existenţa căruia nici chiar el însuşi nu o bănuieşte, să-l activizeze şi să-l va-
lorifice plenar.

Testul social trebuie să reflecte nu doar eventualele situaţii noi care ar fi 
posibile în viaţa studentului, ci şi situaţiile deja cunoscute, acestea acţionând 
asemeni unor repere, puncte de pornire în căutarea posibilelor soluţii.

Complexitatea testelor nu trebuie să depăşească capacităţile fireşti ale 
studentului de a identifica soluţiile optime; pomenindu-se în imposibilitatea 
de a oferi soluţii pentru problema dată, studentul şi-ar putea pierde încrede-
rea în forţele proprii, ceea ce l-ar de-termina să piardă interesul sau chiar să 
renunţe. Complexitatea testelor va creşte gradual, studentul implicat având 
posibilitate să se adapteze la cerinţele pedagogului, care vor fi cu fiece zi tot 
mai complexe.

Caracteristic pentru testul social propus studentului nu trebuie să presu-
pună doar o singură soluţie sau o modalitate concretă şi unică de a depăşi 
situaţia modelată. Studentul va dispune de un spectru larg de posibilităţi 
pentru a o alege pe cea optimă.

În cadrul unei instituţii de învăţământ de implicarea studenţilor cu diza-
bilităţi în activităţile sociale se ocupă un grup numeros de persoane – de la 
cadrele didactice responsabile de educaţie la nivel universitar, şefii de grupe 
academice, profesorii tineri cu interes de cercetare şi până la studenţii-lideri 
ai diverselor formaţiuni benevole din sistemul autonomiei studenţeşti, pre-
cum şi membrii unor asociaţii socialmente active, constituite pe criterii de 
interese comune. La elaborarea testelor sociale pot fi atraşi şi specialişti din 
afara cadrului universitar (sociologi, lideri de ONG-uri, psihopedagogi etc.).

Integrarea studenţilor cu dizabilităţi în viaţa socială are loc la diverse ni-
veluri relaţionale: studenţi cu dizabilităţi – studenţi fără dizabilităţi; studenţi 
cu dizabilităţi – personal administrativ, didactic, nondidactic; studenţi cu 
dizabilităţi – echipă multidisciplinară; studenţi cu şi fără dizabilităţi din di-
ferite instituţii de învăţământ din localitatea dată şi din alte localităţi.

După ce au însuşit cursurile de instruire teoretică şi orele de simulări (teste 
sociale), studenţilor cu dizabilităţi li se oferă posibilitatea aplicării în practică, 
în condiţii reale, a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. Pentru ei cele mai 
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potrivite domenii de activism social sunt: acţiunile de caritate; evenimentele 
socioculturale organizate la nivel de instituţie de învăţământ şi la nivel de 
comunitate; centrele de resurse şi cele comuni-tare pentru familii, copii şi 
tineri; centrele de creaţie şi de sport; organizarea festivităţilor, expoziţiilor, 
competiţiilor, concursurilor intra- şi extrauniversitare; activităţile de volunta-
riat sub egida ONG-urilor de profil; colaborarea cu instituţiile de învăţământ 
preuniversitar, speciale, de tip incluziv patronate de universitate etc.

Eforturile de formare a activismului social în mediul studenţilor cu diza-
bilităţi depăşesc programul-cadru de activitate educaţională, elaborat şi im-
plementat la nivelul instituţiei de învăţământ. Demersul educaţional care 
vizează această categorie de studenţi are specificul şi metodele sale de reali-
zare, două dintre acestea – comunicarea şi testarea socială – stau la temelia 
activităţii de integrare în comunitate a studenţilor cu dizabilităţi, care ur-
mează a fi actualizată şi perfecţionată permanent, pe durata întregii vieţi, în 
funcţie de evoluţiile multiaspectuale din societate.
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Rezumat
În articol se elucidează actualitatea problemei diminuării comportamentului deviant la 

adolescentinii moderni în vederea integrării ulterioare socio-economice. Se prezintă instrumen-
tele de identificare a adolescenților cu devianță comportamentală, precum şi rezultatele imple-
mentării acestora.

Prioritate se acordă, în acest articol, prezentării a 8 şedințe de training organizate cu 
adolescenții ce dețin comportament decent, cât şi cei atestați cu anumite carențe comportamen-
tale. Descrierea şedințelor de training implică modalitățile de respectare a câtorva condiții psiho-
pedagogice cu impact facil asupra diminuării comportamentului deviant al subiecților implicați 
în experimentul formativ. Rezultatele curente expuse denotă randamentul valoric al trainingu-
lui în remedierea conduitei deviante a adolescenților şi respectiv pregătirii adolescenților pentru 
integrarea socială şi implicit la studii profesionale ulterioare.

Sistemul educațional din Republica Moldova are obligativitatea ca fiecare 
elev la finalitatea ciclului de învățământ obligatoriu – gimnazial, să posede 
competențe pentru a se încadra eficient în învățământul liceal ori profesio-
nal tehnic secundar, iar mai apoi în învăţământul profesional tehnic postse-
cundar sau superior. O atare abordare ar contribui la integrarea ulterioară 
socio-economică eficace.

Realitatea din învățământul general demonstrează însă că un procent 
semnificativ de elevi atestă devianță comportamentală, fapt ce ar bloca per-
spectiva optimistă expusă mai sus. Mai mult de atât, circumstanța dată face 
dificil procesul de formare a personalității cu spirit de iniţiativă, capabilă de 
autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competen-
ţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie 
şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor 
naţionale şi universale asumate” [4, art. 6]

Învățământul profesional, iar mai apoi piața muncii, solicită personalități, 
specialiști competenți, prompți în acțiune și independenți în gândire, care 
manifestă disciplină, self management, responsabilitate și inițiativă, calități 
ce nu se atestă la subiecții care în adolescență au fost catalogați cu devianță 
comportamentală.

Fiind un subiect actual, oportun şi valoros, care tot mai mult generează 
dezbateri ştiinţifice atât în mediul educaţional, cât şi în cel cotidian, devierea 
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comportamentală la adolescenți provoacă un profund şi real interes pentru 
cercetare.

Studiile demonstrează că între 15 şi 18 ani manifestările devierii compor-
tamentale au cea mai mare frecvenţă, acesta fiind motivul selectării vârstei 
date pentru actuala investigație.

În demersul investigativ privind diminuarea comportamentului deviant la 
adolescenți am demarat cu selectarea instrumentelor axate pe identificarea 
comportamentului deviant. Astfel, au fost utilizate următoarele instrumente 
la etapa de constatare a experimentului: testul de Personalitate FPI, forma 
B, F. Fahrenberg, H. Selg, R. Hampel, fișa de observare psiho-pedagogică, 
conversația cu psihologul și pedagogii din instituție și metodele de prelucra-
re statistică.

În calitate de subiecţi experimentali au participat 56 de adolescenți din 
două clase de a IX-a, municipiul Chișinău. 

Fig. 1. Distribuția adolescenților intervievați în funcție de vârstă

Rezultatele instrumentelor aplicate identifică subiecți cu varii devianțe 
comportamentale, ceea ce constituie 9%, iar un număr semnificativ de 
adolescenți atestă predispoziții spre comportament deviant, fiind incluși în 
grupul de risc. 

Comportamentele deviante pot fi manifestate deschis sau ascuns, dar ob-
servările aplicate ne demonstrează că formele devierilor comportamentale 
se manifestă în anumite limite tolerabile sau, dimpotrivă, pot depăşi aceste 
limite de toleranţă. Astfel, în urma aplicării Testului de Personalitate FPI, 
forma B, F. Fahrenberg, H. Selg, R. Hampel și a discuțiilor cu psihologul și cu 
dirigintele clasei am depistat subiecți ce manifestă forme de comportament 
tolerabil, însă, în cele două grupuri de subiecți, în urma prelucrării datelor 
obținute, 5 dintre ei manifestă comportament deviant intolerabil.
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Fig. 2. Diferențele comparative pentru trăsăturile de personalitate determinate

Observarea psihopedagogică a avut drept sarcină relevarea nivelului de 
pregătire a subiecţilor sub aspectul dezvoltării sociale, calităţii cunoştinţelor, 
capacităților şcolare și atitudinii lor faţă de învăţătură, colegi, profesori și 
relaţiile interpersonale.

În cadrul observării psihopedagogice a comportamentului la adolescenți 
am aplicat o fișă de observare elaborată și validată în cadrul actualei cerce-
tări, care conține 25 de indici și 4 nivele, printre care: foarte frecvent, ade-
seori, uneori și niciodată. În procesul validării au fost modificați unii indici 
de observare, întrucât am constatat diverse forme de manifestare a compor-
tamentului deviant în cadrul grupului experimental cercetat. Instrumentul 
aplicat ne-a permis să depistăm principalele forme de comportament deviant 
la adolescenții din instituția dată și frecvențele acestora. Metoda observării 
a fost aplicată în cadrul orelor, a pauzelor, pe parcursul practicii psihologice, 
cât și a întregului experiment de constatare. În continuare, vom prezenta 
succint indicii de observare a comportamentului deviant la adolescenți. 
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Tabelul 1. Formele de manifestare a comportamentelor 
deviante observate la adolescenți

Nr. 
d/o Indici de observare

Frecvența

N
ic

io
da

tă

U
ne

or
i

A
de

se
or

i

Fo
ar

te
 

fr
ec

ve
nt

1. Încalcă conştient sau refuză să se conformeze ce-
rinţelor sau regulilor adulţilor - 1 2 2

2. Dă vina pe alţii pentru greşelile sale sau compor-
tamentul său defectuos 1 2 2 -

3. Este iritabil sau uşor înfuriat de către ceilalţi 2 1 1 1
4. Distruge bunurile altora în mod voit 4 1 - -
5. Este duşmănos şi caută să se răzbune 3 2 - -
6. Minte cu scopul de a obţine avantaje pentru fapte 

bune sau pentru a se sustrage obligaţiilor (adică 
„nu eu”)

1 1 1 2

7. Este nervos sau nemulţumit când nu primeşte 
atenţie din partea colegilor - 1 4 -

8. Fură lucruri 4 1 - -
9. Întră în clasă fără permisiune 1 2 2 -
10. Fumează 1 - - 4
11. Se simte inutil sau inferior 4 1 - -
12. Se teme să încerce lucruri noi ca să nu greşească 5 - - -
13. Întârzie la ore - 1 4 -
14. Folosește cuvinte obscene, înjură - 3 1 1
15. Nu se înţelege cu alţi colegi - 3 1 1
16. Îşi petrece timpul cu persoane care intră în ne-

cazuri - 3 1 1

17. Nu vede sensul de a-și forma o carieră în viață - 4 1 -
18. Nu recunoaște vina în situația în care el a provo-

cat conflictul - 3 2 -

19. Nu se pregătește periodic de ore 3 2 - -
20. Vorbeşte fără a-şi aştepta rândul - 3 1 1
21. Nu este agreat/ă de ceilalţi - 3 1 1
22. Copie de la colegi - 1 1 3
23. Chiuleşte sau lipseşte nemotivat de la şcoală - 2 2 1
24. Are accese de furie, îşi pierde uşor cumpătul - 3 2 -
25. Este dependent de calculator - 2 3 -
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De asemenea, s-a observat că la subiecţii cercetaţi în cadrul activităţilor 
şcolare predomină mai mult motivaţia de comunicare nonformală, precum 
şi motivaţia spre joc (telefoane mobile, calculatoare, obiecte interzise), ab-
senteismul şi mai deloc nu este aparentă motivaţia învăţării sau cognitivă. De 
multe ori, acest lucru este condiționat şi de factori cum ar fi neconcordanţa 
între cerinţele educaţionale şi necesităţile reale ale adolescenţilor. 

Rezultatele aplicării instrumentelor de cercetare, descrise mai sus, deno-
tă că problema cercetată este una actuală și necesită a fi soluționată. Nu-
mărul relativ, semnificativ al subiecților atestat cu nivel mai sus de mediu 
al manifestării comportamentului deviant a conturat necesitatea implicării 
subiecților din grupul experimental într-un training de diminuare a com-
portamentului deviant la adolescenți, în cadrul căruia am înaintat anumite 
condiții psihopedagogice în vederea diminuării comportamentului nomina-
lizat la adolescenți. Prezentăm, în continuare, programul şedinţelor de trai-
ning în care au fost implicați subiecții din lotul experimental.

Training axat pe diminuarea devianţei comportamentale la adolescenţi 
Condiții psihopedagogice:

 Crearea unui spațiu deschis pentru diminuarea comportamentului de-
viant la adolescenți;

 Constituirea contextului pentru diminuarea comportamentului devi-
ant în cadrul activităţilor de învăţare; 

 Propulsarea subiecților cu comportament deviant în spațiul educațional 
creat;

 Prezentarea într-un context motivant, afectiv pentru adolescenți a nor-
melor şi valorilor morale;

 Instituirea mediului de intercomunicare dintre adolescenţii cu compor-
tament adecvat şi cei cu comportament deviant.

ŞEDINŢA NR. 1

Scopul: Stabilirea relaţiilor interpersonale, cunoaşterea cu normele mo-
rale ale grupului. Această primă ședință a inclus 7 activități, în scopul formă-
rii relațiilor interpersonale și crearea condițiilor pertinente pentru informa-
rea cu normele grupului:

1. Salutul: Participanții formează un cerc luându-se de mâini, apoi exe-
cută un pas spre centru și transmit un salut prin exteriorizarea nonverbală 
a unei emoții sau unui sentiment, astfel încât acesta să nu se repete. Activi-
tatea dată creează un climat favorabil pentru continuarea activităților și tot-
odată facilitează identificarea montajului psihologic al fiecărui participant.

2. Prezentarea membrilor grupului: Fiecare participant se prezintă, 
expunându-și prenumele pe care îl deține și autorul atribuirii acestuia. Mo-
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deratorul solicită adolescenților să relateze propria atitudine față de prenu-
mele acestora, dacă îi reprezintă sau nu.

Activitatea respectivă permite membrilor grupului să se cunoască reci-
proc și să afle anumite lucruri personale despre colegi. 

3. Elaborarea regimului de lucru:
	stabilirea numărului și perioadei în care vor avea loc activitățile din 

cadrul trainingului;
	stabilirea normelor și valorilor morale ale grupului

4. Joc de descoperire a propriilor caracteristici sau calități pozitive:  
Subiecții au sarcina de a desena pe o foaie A4 conturul propriei mâini, 
scriindu-și prenumele în interior, iar mai apoi să scrie în cadrul conturului 
degetului mare o calitate proprie, trăsătură de caracter, însuşire morală (de 
ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.). Jocul continuă prin preci-
zarea altor calităţi de către colegii de grup – fiecare membru al grupului va 
scrie o calitate a colegului său în contururile celorlalte degete ale mâinii. În 
felul acesta, la sfârşit fiecare membru va obține un contur al palmei inscrip-
ţionat cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi.

La sfârșitul activității toate foile cu desene se afişează pe tablă și se discută 
calitățile pozitive ale colegilor.

O altă variantă a jocului de descoperire a propriilor caracteristici sau 
calități pozitive include precizarea unor comportamente pozitive. Se insistă 
ca participanții să identifice aspectele pozitive, se exclude specificarea as-
pectelor negative ale propriei personalităţi. 

5. Conversaţie bazată pe preferințele și doleanțele subiecților: 
	hobby-urile și preferințele acestora în timpul liber;
	ce preferă în cadrul liceului și ce i-ar motiva să frecventeze zilnic orele;
	importanța frecventării orelor, a bibliotecilor, a cercurilor de creație și 

despre importanța lecturării în vederea dezvoltării multiaspectuale;
	ce preferă şi ce nu preferă în viaţa de zi cu zi.

6. Ritual de adio: Subiecții incluși în cadrul trainingului formează un 
turn comun în mijlocul cercului plasând mâinile una peste alta și apoi numă-
ră de la 1 la 3 şi printr-un avânt participanţii se vor despărți (cu un sentiment 
puternic de apartenenţă la grup). 

ŞEDINŢA NR. 2

Scopul: Cunoaşterea interpersonală, instituirea mediului de intercomu-
nicare dintre adolescenţii cu comportament adecvat şi cei cu comportament 
deviant.

1. Salutul: Participanţii din cadrul trainingului formează un cerc, fiecare 
dintre ei transmit vecinului din dreapta cuvinte de încurajare, se iau de mâini 
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şi zâmbesc reciproc, ceea ce presupune salutarea acestuia şi manifestarea 
satisfacţiei de a participa la şedinţa de training.

2. Exerciţiul Pro şi contra: Subiecții au sarcina de a scrie pe o fişă trei 
forme de manifestare a comportamentului deviant. Apoi, în fața întregului 
grup aleatoriu, le prezintă colegilor și argumentează avantajele şi dezavanta-
jele acestor forme de manifestare în viaţa personală sau profesională, urmea-
ză discuții privind impactul acestor forme de manifestare în viaţa personală 
și socială.

3. Exercițiul Cum mă comport eu? Adolescenții sunt grupați în depen-
dență de culoarea preferată şi se defineşte, cu ajutorul participanților, ima-
ginea de sine (părerea pe care o avem despre propria persoană). Se discută 
despre faptul că fiecare avem puncte forte și puncte slabe, neajunsuri pe care 
dorim să le ameliorăm. Se distribuie fiecărui subiect câte o fişă de lucru cu 
imagini ce conțin diverse situații ce ne putem ciocni în viața de zi cu zi. Sunt 
prezente spații libere care necesită a fi completate cu părerea proprie despre 
situația prezentată în fișă și ce comportament ați manifesta în cazul dat.

După ce participanții reușesc să completeze fişa, respectând instrucţiu-
nile, prezintă în mod aleatoriu colegilor de grup propria părere cu referire 
la situația prezentată în fișa distribuită. Ierarhizează aspectele referitoare la 
propria persoană, specificând aspectele care doresc să le schimbe, urmează 
stabilirea unor paşi concreți care facilitează realizarea acestui lucru. 

Exerciţiul dat se poate continua prin selectarea unui aspect care doresc 
să-l schimbe, conducându-se de paşii concreți care facilitează realizarea 
acestui lucru stabiliți anterior. Apoi se notează toate ideile pe o foaie şi un 
reprezentant din fiecare grup prezintă opiniile în faţa întregului grup.

4. Exerciţiul Continuaţi fraza… Participanţii primesc o fișă de lu-
cru în care sunt specificate anumite fraze care urmează a fi completate în 
dependență de propria viziune a fiecărui participant, spre exemplu:

	Mă simt trist atunci când...
	Devin nervos în cazul când...
	Mă simt prost atunci când...
	Mă simt mândru de mine când...
	Sunt fericit atunci când...

Pentru completarea frazelor se acordă 5 minute, apoi se prezintă grupului 
și se discută împreună cu colegii despre comportamentele manifestate în 
fiecare caz și starea interioară în urma realizării unui lucru pozitiv.

5. Exerciţiul Limbajul pozitiv: Se repartizează fișe pentru fiecare subiect 
individual în care urmează să stabilească o listă ce conține calităţile perso-
nale negative, apoi au drept sarcină să le scrie sau să le numească cu lim-
baj pozitiv. Ex. încăpăţânat – perseverent, lent – chibzuit, fricos – precaut. 
La sfârşitul exercițiului se iniţiază o discuţie despre calitățile prezentate de 
subiecți implicați în cadrul trainingului.



Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile universitare
(Culegere de articole)38

6. Ritual de adio: În cadrul ritualului de adio toţi subiecții comunică câte 
trei calităţi despre grupul în care au lucrat și ce impresii și-au format pe par-
cursul întregii ședințe.

7. Evaluarea dispoziţiei printr-o comparaţie.

ŞEDINŢA NR. 3

Scopul: Analiza calităţilor personale, determinarea motivelor intrinseci 
și extrinseci, stimularea încrederii în sine, exersarea competențelor de co-
municare asertivă.

1. Salutul: Participanţii formează un cerc, primul dintre subiecți îl roagă 
pe al doilea să-i transmită celui de al treilea o frază de salut, care trebuie 
să fie cât mai laconică şi transparentă ca și conotație semantică. Al doilea 
transmite pentru al treilea fraza solicitată, iar al treilea îl roagă pe al doilea 
să-i transmită primului cuvinte de mulţumire, iar mai apoi sigur îl roagă pe 
al patrulea să transmită pentru al cincilea fraza lui de salutare.

Ulterior al cincilea subiect prin intermediul celui de al patrulea va trans-
mite pentru al treilea fraza de mulţumire etc. 

2. Activitate-joc Piaţa fermecată: Resursele necesare pentru realizarea 
acestei activități sunt: foi mari de hârtie de culoare roz şi albastru cu inscrip-
ţiile Vreau să procur şi Vreau să vând şi un set de foi mai mici de aceleaşi 
culori, de mărimea unei cărţi de vizită. 

Se apelează la exercițiul Limbajul pozitiv din ședința precedentă în care 
fiecare din ei și-au identificat atât calităţile pozitive, cât şi cele negative. În 
continuare, am improvizat o piaţă cu varii calităţi umane, unde subiecţii au 
avut oportunitatea de a-şi cumpăra calităţi pozitive, care în opinia lor ar avea 
impact facil asupra reușitei școlare, ascensiune în cariera profesională și sta-
bilirea unor relații interpersonale favorizante. Pe foi mici de culoare roz su-
biecţii au scris calităţile ce doresc să le procure (vreau să procur...), iar pe foi 
de culoare albastră mici – calităţi de care doresc să se debaraseze sau să nu 
le posede.

  
Vreau să procur

…
Vreau să cumpăr

…

La finalul activității se organizează o mică dezbatere referitor la tema 
abordată, adolescenţii primesc întrebări de genul:

	A fost uşor sau dificil să găsească calităţile de care au nevoie sau de 
care au vrut să se debaraseze?
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	Ce reflecții le-a condiționat rolul asumat?
	Ce le-a plăcut sau nu în jocul organizat?
	Ce a fost uşor sau dificil de realizat? etc. 

3. Ritual de adio: Pe lângă ritualul de adio se propune membrilor grupu-
lui să scrie scrisori anonime, cu următoarele sugestii pentru conţinut:

	pot fi adresate cuiva concret;
	pot să conţină gânduri, idei ce i-au venit cuiva la moment;
	proverbe, propuneri, fraze înţelepte etc.

Scrisorile vor adunate, iar în următoarea ședință vor fi citite şi puse în 
discuție. Este necesar de stimulat participanții să intervină cu identificări 
ipotetice cui ar putea fi adresată scrisoarea şi cine a scris-o, însă autorii scri-
sorii nu au dreptul să recunoască, totul trebuie să fie anonim. 

ŞEDINŢA NR. 4

Scopul: cunoaşterea interpersonală şi autocunoaşterea, crearea unui 
spațiu deschis pentru diminuarea comportamentului deviant la adolescenți. 

1. Salutul: Participanţii formează un cerc, apoi se plasează consecutiv în 
mijlocul cercului, se prezintă şi adresează complimente grupului. 

2. Exercițiul Acesta sunt eu: Se solicită ca participanții pe rând să se 
plaseze în centru și să expună nonverbal și paraverbal trăsăturile caracteri-
ale negative ce le aparțin, totodată să specifice factorii provocatori. Ceilalți 
participanți au sarcina de a estima și a expune verbal trăsăturile caracteriale 
identificate și contextele instigatoare. Se discută conţinutul scrisorelelor de 
la şedinţa precedentă (se respectă caracterul anonim).

3. Jocul Monumentul: Pe fişe se notează diverse calități sau comporta-
mente cu caracter pozitiv și negativ: altruismul, bucuria, minciuna, absen-
teismul, supărarea, furtul, copiatul etc., se repartizează subiecților fișele re-
spective. Fiecare participant are sarcina de a urca apoi pe un scaun pentru 
a mima calitatea pe care o are fixată în fișa extrasă. Ceilalţi vor încerca să 
ghicească despre care calitate sau comportament este vorba. Monumentul 
se „distruge” la indicația moderatorului. La sfârşitul jocului participanții for-
mează un cerc şi se inițiază discuții ce abordă următoarele aspecte:

	Gradul de comprehensiune de către participanți a noțiunilor fixate 
în fişe; 

	Descrierea factorilor ce condiționează trăsăturile caracteriale nega-
tive enunțate;

	Expunerea unor experiențe trăite în care au manifestat comporta-
mente indecente.

Intenția prioritară a moderatorului este axată pe estimarea conștientă de 
către adolescenți a manifestărilor comportamentale pozitive și negative.
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4. Ritualul de adio.
5. Evaluarea dispoziţiei printr-o calitate pozitivă: Se realizează evalua-

rea stărilor afective a participanților prin observarea exteriorizărilor verbale, 
nonverbale și paraverbale ale acestora. 

ŞEDINŢA NR. 5

Scopul: crearea unei atmosfere de colaborare, studierea și analiza în grup 
a motivelor proprii de manifestare a comportamentului deviant.

1. Salutul.
2. Jocul Nimeni nu știe... Se aruncă unul altuia o minge și se va continua 

fraza „Nimeni nu știe, că eu...” . Mingea va trece minim de două ori pe la 
fiecare.

3. Exerciţiul Portretul-robot: Membrii grupului formează un portret – 
robot al grupului. Imaginea trebuie să conţină 12-15 elemente, de sus în jos 
imaginea include: capul, gâtul, mâna dreaptă, mâna stângă, corpul, piciorul 
drept, piciorul stâng, ochiul drept, ochiul stâng, nasul, buzele, urechile, părul.

De la fiecare membru se aleg elemente pe care grupul le consideră mai 
potrivite şi se argumentează alegerea, de ex.: buzele le vom alege de la cole-
gul „X”, are cel mai drăguţ zâmbet. La sfârşitul activității, se alege şi un nume 
potrivit pentru portretul – robot improvizat, care nu este altceva decât un 
portret – robot al grupului constituit din cele mai frumoase părţi ale corpu-
lui alese de grup.

4. Exerciţiul Sentimentele sincere: Grupul formează perechi şi se aşează 
vis-a-vis. „Imaginaţi-vă că sunteţi în galeria de expoziţii. Alegeţi o persoană 
care nu vă este pe place, încercaţi să analizaţi ce calități anume va determinat 
să nu preferați acest om şi spuneţi cu voce partenerului vostru, de parcă el ar 
fi persoana din galerie. Deci aveţi în faţa voastră o persoană care nu vă place, 
pe care sunteţi furios. Începeţi fraza cu cuvintele: „Nu îmi place persoana 
dată deoarece...” se termină gândul cu cuvintele „...de aceea eu sunt furios 
pe el ”. Acelaşi lucru îl face şi partenerul dvs. Apoi din nou vă schimbaţi cu 
rolurile. Se discută:
	a fost uşor sau dificil să vă plasați în ipostaza de a nu fi preferat de 

persoana de alături și invers, cât de greu a fost să găsiți motiv pentru 
furie?

La sfârșit, are loc o discuţie generală privind emoţiile trăite în timpul efec-
tuării exerciţiului.

5. Ritualul de adio. 
6. Evaluarea dispoziţiei la 10 puncte.
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ŞEDINŢA NR. 6

Scopul: trăirea emoţiilor prin reconstruirea experienţei pozitive din tre-
cut, reamintirea evenimentelor din copilărie şi integrarea lor cu prezentul, 
cunoaşterea interpersonală.

1. Salutul: Prezentarea prenumelui printr-o mimică sau o poză caracte-
ristică cu o denumire care o preferă.

2. Exerciţiu Schimbarea locului: Este eliminat un scaun din cerc. Elevul 
rămas fără scaun este plasat în situația de a pune o întrebare care ar asigura 
cunoaşterea interpersonală şi schimbul cu locul a persoanelor.

3. Exerciţiul Scaunul fierbinte. 
Activitate: Unul dintre participanţi se aşează pe un scaun fierbinte ce se 

află în mijlocul unui semicerc, ceilalţi, utilizând asociaţii, descriu această 
persoană. Îşi expun părerea lor despre diverse etape ale vârstei: îmbrăcă-
mintea lui preferată, jucăriile, activităţile etc. Vârsta subiectului se alege la 
dorinţa participanţilor .

După ce toţi își expun părerea, moderatorul întreabă subiectul de pe „sca-
unul fierbinte” ce din aceea ce-a fost spus de grup coincide cu amintirile tale 
din copilărie?

	ce este adevărat şi ce nu? 
	ce îţi place să faci şi acum din ceea ce ai făcut în copilărie?
	cu cine din prietenii de atunci mai prieteneşti? 
	ce bucate ce le preferai mult atunci le mai preferi şi acum? 
	ce pasiuni din copilărie şi-au păstrat?

Fiecare membru al grupului va trece prin „scaunul fierbinte”. La final au 
loc discuții:

	a fost uşor / dificil să fiţi pe „scaunul fierbinte”?
	aţi avut dorinţa de a sta mai mult pe scaun sau dimpotrivă cât mai 

repede să vă ridicaţi?
	ce aţi simţit, la ce v-aţi gândit?
	unde v-aţi simţit mai confortabil pe scaun sau împreună cu grupul?

4. Ritualul de adio + Evaluarea dispoziţiei prin comparaţie cu un ano-
timp: La finele ședinței participanții sunt rugați să-și expună starea afectivă 
trăită, comparând-o cu un anotimp. 

ŞEDINŢA NR. 7

Scopul: identificarea valorilor comportamentale pe care le apreciază pri-
oritar adolescenții, exersarea comportamentului social decent la personali-
tatea în devenire. 
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1. Salutul Sunt o comoară pentru oameni: Activitatea dată are drept scop 
descoperirea propriei personalități, recunoașterea propriei individualități și 
unicități. 

Fiecare om este o individualitate. Este necesar ca fiecare dintre subiecți 
să conștientizeze și să creadă în unicitatea sa. Participanții sunt rugați să se 
gândească în ce constă propria unicitate, ce calități îi oferă posibilitatea să fie 
pentru oameni o comoară. Argumentați afirmația dvs. prin afirmația „Sunt 
o comoară pentru oameni, deoarece...”.

2. Joc de relaxare Floarea: Fiecare adolescent primește câte o petală a 
unei flori pe care trebuie să noteze o calitate personală, pe care a dezvoltat-o 
pe parcursul activităților organizate. Pe tablă, se asamblează toate petalele în 
floarea calităților grupului.

3. Exerciţiu Nava cosmică: Adolescenții vor primi fișe de lucru unde vor 
indica cele mai necesare lucruri pe care le vor lua cu ei în călătorie. Modera-
torul anunță că nava este prea mică, de aceea s-a indicat să ia doar un lucru 
din cele solicitate anterior. Adolescenții sunt puși în situația să decidă care 
este cel mai valoros lucru pe care îl vor lua cu ei și să motiveze alegerea. La 
finalul exercițiului se pune în discuție modul în care s-a luat deciziile utili-
zând rezultatele obținute.

4. Exerciţiul Cum iau decizii? Exercițiul dat se bazează pe luarea decizi-
ilor corecte, participanții vor primi câte o fișă de lucru ce include o serie de 
situații-problemă, după ce se completează cu răspunsuri, subiecților li se ex-
plică ce înseamnă o dilemă morală (raţionament care pune două alternative 
dintre care trebuie aleasă una). În continuare, participanții formează grupuri 
mici și prezintă membrilor răspunsuri la dilemele expuse în fişă. Împreună 
se inițiază discuții despre fiecare situaţie selectată. 

5. Ierarhizarea valorilor proprii: Pe fișe sunt notate 10 afirmații cu refe-
rire la educația pentru valori. Participanții lucrează împreună în grupuri mici 
pentru a plasa afirmațiile într-o coloană verticală, în ordinea importanței lor 
(conform figurii anexate mai jos). Cea mai importantă valoare, afirmație este 
plasată în vârful scăriței și așa în ordine descrescătoare se plasează în scărița 
anexată. La sfârșit, se organizează dezbateri cu întreg grupul la tema aborda-
tă: Educația prin valori și pentru valori.

6. Evaluarea dispoziţiei printr-o valoare.
7. Ritualul de încheiere a ședinței: 
	discutăm cu adolescenții despre emoțiile trăite în timpul ședinței;
	ce i-a impresionat cel mai mult / ce nu;
	la sfârșit îi rugăm să deseneze starea emoțională pe care o au, apoi 

fiecare își descrie desenul.
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ŞEDINŢA NR. 8

Scopul: dezvoltarea abilităţilor de respectare a normelor grupului și cre-
area unei imagini pozitive despre sine. 

1. Salutul: Participanții se salută prietenește, în mod diferit (în direcția 
acelor ceasornicului).

2. Lucrul cu fişa Cine sunt eu?
Activitate: Participanții sunt atenționați să răspundă sincer la întrebări. 

Adolescentul poate să selecteze doar una din calitățile oamenilor pe care 
îi admiră cel mai mult, apoi această calitate se notează pe tablă. În cazul 
apariției repetărilor se va marca cu o linie în scopul evidențierii numărului 
de subiecți ce se referă la calitatea dată. Moderatorul poate interveni în cazul 
apariției dificultăților și va evalua starea afectivă a participanților.

3. Discuţie axată pe calitățile pozitive ale personalității și impactul 
acestora asupra decenței comportamentale. 

Printr-o numărătoare se desemnează un elev căruia i se solicită să enunțe 
o calitate pozitivă pe care o deține. Următorii elevi, în lanț, repetă calitatea 
de persoană pozitivă enunțată de către coleg și delimitează una din calitățile 
pozitive proprii. 

4. Exerciţiul Să facem un compliment: Fiecare membru al grupului va 
primi complimente din partea celorlalţi membri ai grupului.

5. Jocul Valiza succesului: Activitatea vizează sarcina ca subiecții să 
scrie pe o foaie numele și să exprime în scris perspectivele la care aspiră. 
Vor fi ulterior distribuite foile colegilor de grup pentru a oferi fiecărui coleg 
recomandări (calități caracteriale pe care trebuie să le dețină) în vederea re-
alizării visurilor de perspectivă. Moderatorul încheie acest joc cu sintagmele 
„...se vede în viitor şi îşi doreşte... colegul i-a recomandat să fie bun, harnic...”. 
La sfârşit, se discută despre calitățile recomandate şi starea afectivă trăită în 
momentul implicării colegilor cu sfaturi.

6. Evaluarea dispoziţie în 10 puncte.
7. Salutul de rămas bun.

CONCLUZII

Experimentul formativ s-a soldat cu rezultate ce vizau conştientizarea de 
către adolescenţi a valorilor morale şi respectarea normelor din cadrul gru-
pului. În procesul implementării trainingului axat pe diminuarea devianţei 
comportamentale la adolescenţi, am observat că subiecţii depuneau efort și 
se implicau activ în cadrul activităţilor desfăşurate, fiind interesaţi de rezulta-
tele obţinute. În timpul experimentului de formare, subiecții au fost exersați 
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în vederea deținerii anumitor modalități de reactualizare a potențialităților 
personale valorice în scopul diminuării devierilor comportamentale. Rezul-
tatele observărilor au constatat progrese în comportamentele subiecților 
implicați în training, aceștia devenind mai echilibrați, mai stăpâniți asupra 
deciziilor, manifestând comportamente prosociale, utilizau tot mai puțin cu-
vinte obscene, jignitoare la adresa colegilor, puneau accent asupra valorilor 
general umane. Grație faptului că anumite ședințe se organizau cu ambele 
categorii de subiecți: cei cu devianță comportamentală, dar și cei cu com-
portament decent, s-au înregistrat progrese ale motivației pentru învățare la 
reprezentanții ambelor grupe, s-a redus numărul de absențe și s-au conturat 
perspective mai transparente de integrare socială a adolescenților.
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Rezumat
Experienţa altor state privind organizarea sistemului de învăţământ superior pentru per-

soanele cu dizabilităţi este prezentată în rezultatele studiilor vizavi de  problemele studenţilor 
cu dizabilităţi în mediul academic. O deosebită atenţie se acordă în ţări accesibilităţii învăţă-
mântului superior şi creării condiţiilor pentru o mai bună calitate a vieţii a tinerilor cu dizabi-
lităţi. Totodată, există încă anumite bariere şi dificultăţi pentru această categorie de studenţi.

Cuvinte cheie: educaţie superioară a persoanelor cu dizabilităţi, model social al dizabili-
tăţii, model medical al dizabilităţii; educaţie incluzivă, mediu fără bariere.

Educaţia pentru persoanele cu dizabilităţi în ansamblul lumii are o istorie 
relativ scurtă: peste 300 de ani au trecut de la primele încercări de a-i învăţa 
pe copiii surdo-muţi prin implementarea conceptului de mediu fără bariere 
în societate. Mai mult, istoria învăţământului profesional specializat totali-
zează doar un secol şi jumătate.

Formarea şi dezvoltarea sistemului de învăţământ pentru persoanele cu 
dizabilităţi este determinată de modelul prevalent al dizabilităţii în societate, 
care determină poziţia acestui grup social în societate. Astfel, apariţia primei 
şcoli din lume pentru copii orbi şi surzi în 1755 în Germania nu ar fi fost po-
sibilă fără trecerea societăţii de la aşa-numitul model religios al dizabilităţii 
în care bolile grave şi tulburările congenitale erau considerate pedepse ale 
lui Dumnezeu, la cele medicale. În cadrul modelului religios, persoanele cu 
vătămări corporale grave şi deficienţe erau considerate fie martiri, pe care 
le-au tratat cu milă, fie „urmaşi”, care ar trebui evitate şi eradicate.

În perioada prevalenţei acestor idei (secolele I – XVII) [15], practic nu 
s-au făcut încercări de educare a copiilor cu dizabilităţi, întrucât nu erau 
echivalate cu persoane cu drepturi depline şi erau sortite să aparţină grupu-
lui de viaţă publică exclus din context. În cadrul modelului medical, dizabi-
litatea este considerată incapacitatea unei persoane de a îndeplini anumite 
funcţii din cauza prezenţei anumitor boli şi tulburări. Prin această abordare, 
se pune un accent deosebit pe protecţia şi securitatea socială a persoanelor 
cu dizabilităţi, deoarece se înţelege, deseori, izolarea persoanele cu dizabi-
lităţi de societate în centre medicale speciale, internate specializate şi şcoli 
corecţionale [3, p. 10].fiindcă acestea sunt incompetente şi nu sunt adaptate 
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pentru traiul independent. Dezvoltarea educaţiei pentru persoanele cu diza-
bilităţi a început tocmai prin crearea de instituţii speciale pentru studenţii 
cu un anumit tip de restricţie: în 1764, Thomas Bridewood a fondat o şcoală 
pentru copiii surzi în Marea Britanie şi în 1832 Şcoala „Perkins” pentru ne-
văzători din Boston acceptă primii doi elevi. Primele persoane cu dizabilităţi 
din lume au primit posibilitatea de a absolvi Şcoala pentru surdo-muţi din 
Columbia, SUA în 1864, când, prin decretul preşedintelui Abraham Lincoln, 
aceasta a primit statut de colegiu [15].

După o anumită scădere a interesului pentru asigurarea şi realizarea drep-
turilor persoanelor cu dizabilităţi în prima jumătate a secolului XX, începe o 
nouă perioadă în dezvoltarea educaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi. În 
primul rând, este asociată cu începutul activităţilor Naţiunilor Unite pentru 
asigurarea drepturilor omului, în special pentru protejarea drepturilor per-
soanelor cu dizabilităţi.

Începând cu 1946, Comisia Socială a ONU s-a ocupat de diverse pro-
bleme privind îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, iar în 
1950, dezvoltarea standardelor în domeniul educaţiei, serviciilor medicale 
şi formării a devenit relevantă şi ocuparea forţei de muncă a persoanelor cu 
dizabilităţi [15]. Adoptarea unui număr de documente importante, cum ar 
fi Declaraţia universală a drepturilor omului(1948), Declaraţia drepturilor 
mintale a persoanele cu retard (1971), Declaraţia privind drepturile persoa-
nelor cu dizabilităţi (1975), Convenţia privind drepturile copilului (1989), 
Regulile standard pentru egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabili-
tăţi (1993) şi, în sfârşit, Declaraţia privind dezvoltarea incluzivă a educaţiei, 
adoptată în 1994 în Salamanca, a contribuit la trecerea treptată a ţărilor dez-
voltate la un model social al dizabilităţii.

Într-o serie de ţări, primele condiţii preliminare pentru trecerea la un nou 
model de handicap au apărut deja în anii 60, când şcolile internate erau închi-
se. Ulterior, în anii 70-80 ai secolului XX, mişcarea către o viaţă independentă 
a început să câştige avânt, care a jucat un rol important în promovarea auto-
determinării persoanelor cu dizabilităţi în viaţa lor de zi cu zi. De la începutul 
anilor 1980 în Marea Britanie şi în alte ţări, această mişcare a promovat apari-
ţia unui număr de soluţii inovatoare pentru viaţa independentă a persoanelor 
cu dizabilităţi. Dar momentul cheie în tranziţia la independenţa a persoanelor 
cu handicap şi includerea lor în societate a fost adoptarea mai multor măsuri 
legislative. De exemplu, în Marea Britanie, 1995 a fost adoptată Legea privind 
discriminarea persoanelor cu dizabilităţi”, în care, în cea de-a patra parte, se 
spune că discriminarea elevilor cu dizabilităţi sau a studenţilor cu dizabilităţi 
prin refuzul prestării serviciilor educaţionale este ilegală [16].

Tot în Regatul Unit, în 2006, a fost introdusă o obligaţie legală pentru toa-
te organizaţiile din sectorul public de a promova egalitatea de şanse pentru 
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persoanele cu dizabilităţi (egalitatea cu handicap Obligatie 2006). Acest act 
a servit ca o oportunitate suplimentară de a promova ideea educaţiei, care ar 
trebui să joace un rol important în schimbarea atitudinilor faţă de persoanele 
cu dizabilităţi [5, p. 21].

La începutul anilor 1990, un pas important pentru multe ţări, inclusiv 
Rusia, a fost impulsul în îmbunătăţirea sistemului secundar în educaţie şi 
reforma învăţământului superior, care au dus deja la adoptarea menţionată 
mai sus a Regulilor standard pentru egalitatea de şanse pentru persoanele cu 
dizabilităţi (1993).

A început să se stabilească modelul social al dizabilităţii, în care societa-
tea ar trebui să ofere persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a-şi realiza 
abilităţile şi de a se integra în societate.

Trebuie subliniat faptul că trecerea la un model social este cauzată nu nu-
mai de o serie de măsuri legislative, dar este important şi aici ca persoanele cu 
dizabilităţi să fie integrate în societate. Pentru aceasta, este necesară dezvol-
tarea abilităţilor sociale la persoanele cu dizabilităţi, experienţa, investigaţiile 
Creditorii din Statele Unite care studiază acest aspect, folosind persoane cu 
nosologii comune, cum ar fi diferite tulburări de comportament emoţional ca 
exemplu, au arătat că învăţarea abilităţilor sociale şi modelarea comportamen-
tului adecvat la persoanele cu dizabilităţi în copilărie timpurie este importantă 
pentru modelul-şi stilul de viaţă sănătos în viitor. Dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare este vitală pentru aceşti studenţi la o vârstă fragedă, astfel încât 
să poată stabili relaţii integre în mediul educaţional şi în viaţa de zi cu zi [12].

Un anumit rol în dezvoltarea abilităţilor sociale îl joacă şi tehnologiile 
informaţionale şi cele ale comunicaţiilor (TIC).

De exemplu, potrivit unui studiu suedez, cu ajutorul TIC, persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale (OIV) susţin capacitatea de a acţiona şi de a se expri-
ma. Datele au arătat că, prin utilizarea calculatoarelor, participanţii la studiu 
(persoane cu CES) care foloseau diverse metode au fost capabili să-şi îmbu-
nătăţească abilităţile senzorial-motorii. În plus, utilizarea computerelor le-a 
sporit motivaţia de a învăţa noi activităţi. Folosind TIC în cadrul proiectului 
de studiu, s-a constatat că şi la adulţii cu IDI a crescut respectul de sine, în-
crederea în propriile forţe şi  abilităţi. [14, p. 30].

Modelul social este în mare parte legat de filosofia vieţii independente, 
din ceea ce implică necesitatea de a crea oportunităţi pentru studenţii cu 
dizabilităţi egale cu alte oportunităţi ale elevilor pentru studiul la universi-
tate şi integrarea ulterioară în societate. Această abordare reprezintă baza 
teoretică a tehnologiei educaţiei incluzive superioare, de exemplu, în SUA. 
„Metodologia tehnologiei pentru educaţia incluzivă superioară a persoane-
lor cu dizabilităţi se bazează pe ideea că oportunităţile egale sunt asigurate 
prin crearea condiţiilor speciale, compensarea restricţiilor de viaţă ale unei 
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persoane cu dizabilităţi (de exemplu, participarea unei persoane surde la un 
seminar oferindu-i un interpret de limbă a semnelor) ”[2, p. 14]

În ultimii douăzeci de ani, proporţia studenţilor cu dizabilităţi din învă-
ţământul superior a crescut semnificativ, dar totuşi acest grup de oameni se 
confruntă cu tot felul de obstacole în admitere şi instruire [11].

Implementarea reformelor educaţionale şi sociale ajută la îmbunătăţirea 
mediului de învăţare pentru elevii cu dizabilităţi, dar adesea provoacă difi-
cultăţi suplimentare. Studiindu-li-se deci experienţa de învăţare, studenţii 
cu dizabilităţi din Norvegia au fost trimişi să evalueze rezultatele unei refor-
me a educaţiei numită Reforma de calitate.

Această reformă a presupus introducerea unui sistem de învăţământ 
modular în universităţi mai frecvent decât sistemul anterior de examene şi 
certificare, crescând variabilitatea metodelor de predare (o combinaţie de 
prelegeri online,metode de predare etc.), creşterea schimbului internaţional 
de studenţi etc.

Subiectivităţile reduc şansele acestui grup de elevii să se pregătească cu 
succes, examinează şi provoacă stres suplimentar. Acest lucru se datorează 
în mare măsură faptului că un student cu dizabilităţi are nevoie de ceva mai 
mult timp pentru a se adapta şi stăpâni materialele cursului. În plus, învăţa-
rea complică interacţiunea organizatorică slabă între sistemul de învăţământ 
superior şi serviciile sociale: un student cu dizabilităţi trebuie să petreacă 
mai mult timp verificând dacă informaţiile despre cererile şi nevoile sale au 
ajuns la administraţia universităţii către autorităţile competente. 

În ciuda tuturor impedimentelor, studenţii au remarcat aspecte pozitive 
ale studierii la universitate prin furnizarea de literatură de specialitate pen-
tru orbi şi cu deficienţe de vedere, organizarea interpretării limbajului sem-
nelor la examen şi multe altele. Marea Britanie este una dintre primele ţări 
în care s-a dezvoltat modelul social al dizabilităţii şi o abordare incluzivă a 
educaţiei persoanelor cu dizabilităţi. În momentul de faţă, problemele tran-
sferului studenţilor cu CES de la şcoală la universitate şi de la universitate la 
muncă sunt printre cheia politicii ţării. 

O consecinţă directă a strategiei adoptate în şcoli şi instituţii de învăţă-
mânt superior este crearea tranziţiei la învăţământul superior şi pregătirea 
elevilor  de liceu pentru a se asigura că ei ar putea face faţă cerinţelor vârstei 
adulte. Acestea asigură ponderea tot mai mare a tinerilor cu dizabilităţi şi a 
persoanelor cu dizabilităţi în sistemul de studii superioare. Şcoala gimnazia-
lă, în ansamblu, are ca scop să ofere elevilor seniori cu dizabilităţi informaţii 
care să le permită să ia decizii informate bazate pe abilităţile şi aspiraţiile lor 
profesionale.

De asemenea, sunt încurajaţi la şcoală, să-şi planifice cu atenţie şi să-şi 
pregătească calea către învăţământul superior [1; 8]. Cu toate acestea, în tim-
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pul unui interviu cu studenţii cu dizabilităţi, cercetătorii englezi au desco-
perit că printre sarcinile cheie cum sunt realizarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi şi accesul acestora la învăţământul superior ar trebui să fie 
soluţionate în pregătirea primară. În plus, în conformitate cu studenţii cu 
dizabilităţi, principalele sarcini includ, de asemenea, dezvoltarea şi imple-
mentarea programelor fără bariere la universităţi, consilierea studenţilor cu 
dizabilităţi, organizarea serviciilor de sprijin pentru acest grup de studenţi şi 
implementarea planurilor de dezvoltare personală [5, p. 29]. 

Un alt studiu al sociologilor englezi a avut ca scop identificarea diferen-
ţelor de dificultăţi întâmpinate de studenţii cu dizabilităţi şi de studenţii fără 
dizabilităţi. S-a constatat că studenţii cu dizabilităţi au mai multe dificultăţi 
în a scrie note de lectură şi a citi literatură decât studenţii fără dizabilităţi. Cu 
toate acestea, ambele categorii de studenţi au aceleaşi probleme în munca 
de grup şi în prezentările orale. Principala concluzie a oamenilor de ştiinţă 
este că eliminarea barierelor în învăţare va ajuta, în primul rând, nu numai 
studenţilor cu dizabilităţi, ci tuturor categoriilor de studenţi, deoarece mediul 
educaţional incluziv, de fapt, este o garanţie a calităţii educaţiei [7, 655]. 

Învăţământul superior este o etapă tranzitorie pe calea ocupării forţei de 
muncă. În Marea Britanie, acest aspect este discutat în mod activ în lumina 
ideologiei neoliberale. Deşi noul partid laburist s-a îndepărtat de ideologia 
„claselor inferioare” neoliberale ale predecesorilor lor, abordarea lor către ti-
nerii cu dizabilităţi corespunde poziţiilor cheie ale neoliberalismului, în spe-
cial, accentul  fiind pus pe capitalul uman al individului, pe aspiraţiile sale şi 
pe  promovarea de sine ca o modalitate de a rezolva problema şomajului în 
rândul tinerilor cu dizabilităţi. Începând cu anii 90, politica în acest domeniu 
s-a concentrat asupra oferirii de suport orientat individual, dezvoltarea cali-
tăţilor şi abilităţilor personale şi motivaţia adecvată pentru autodezvoltarea 
persoanelor cu dizabilităţi.

Este de remarcat faptul că, deseori, aceasta duce la o înţelegere simpli-
ficată a „barierelor” în ocuparea forţei de muncă, ceea ce nu poate explica 
întregul complex de dificultăţi provocate de dizabilitate. Dorinţa unui model 
deschis de piaţă de formare şi asistenţă socială provoacă stimulente greşite 
care deturnează sprijinul de la cele mai nevoiaşe grupuri ale populaţiei [17, 
p. 12].

Un alt exemplu de organizare cu succes a unui sistem de învăţământ su-
perior pentru persoanele cu dizabilităţi este Germania. Cadrul legislativ 
dezvoltat oferă acces studenţilor şi solicitanţilor la diverse servicii sociale. La 
moment studenţii cu dizabilităţi au dreptul să aleagă un asistent personal sau 
să primească bani ca mijloace pentru selecţia independentă a unui asistent 
[9]. Cine doreşte să-şi continue educaţia mai bine navighează în prevederile 
legislative privind drepturile şi oportunităţile lor, în special Germania cur-
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suri de instruire pentru persoanele cu dizabilităţi. În plus, universitatea este 
obligată să ofere unei persoane cu dizabilităţi venite un loc în cămin sau să 
plătească compensaţii cheltuieli de trai, cu condiţia ca familia să nu aibă un 
nivel de venit adecvat.

Bibliografie:
1. Popovici D.V., Agheană V., Aspecte privind incluziunea tinerilor cu dizabilităţi în 

învăţământul superior din România: provocări şi bune practici, în „Accesibilitatea 
tinerilor cu dizabilităţi în universităţi”, Chişinău, Rep. Moldova, Ed. Pontos, 2017.

2. Popovici D.V., Foloştină R., Universitatea din Bucureşti – Universitate Incluzivă, în 
„Accesibilitatea tinerilor cu dizabilităţi în universităţi”, Chişinău, Rep. Moldova, Ed. 
Pontos, 2017.

3. Racu A. (coord, ştiinţific), Incluziunea educaţională şi socială a tinerilor cu dizabi-
lităţi în învăţământul superior. Ghid ştiinţifico-metodologic. Ed. Pontos, Chişinău, 
2016, 268 p.

4. Racu A., Strategii tradiţionale şi moderne în psihopedagogia şcolii incluzive. Chişi-
nău: Tipografia Centrală, 2016, 272 p.



DEZVOLTAREA INCLUZIUNII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR  
PRIN PRISMA ASISTENŢEI COMPLEXE

Sofia LAGERBERG ALFREDSSON,
Christina „KINA” EDIN 

Coordinators for educational support



Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile universitare
(Culegere de articole)52



Dezvoltarea incluziunii în învăţământul superior  
prin prisma asistenţei complexe 53



Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile universitare
(Culegere de articole)54



Dezvoltarea incluziunii în învăţământul superior  
prin prisma asistenţei complexe 55



Parteneriate în educaţia incluzivă a tinerilor cu dizabilităţi din instituţiile universitare
(Culegere de articole)56



Dezvoltarea incluziunii în învăţământul superior  
prin prisma asistenţei complexe 57



PROBLEMA VICTIMIZĂRII STUDENŢILOR CU DIZABILITĂŢI  
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Rezumat
În articol se abordează problema victimizării studenţilor cu dizabilităţi în mediu academic. 

Sunt abordate factorii de risc victimogen. La fel sunt propuse nişte idei de devictimizare a stu-
denţilor cu dizabilităţi. 

Cuvinte-cheie: victimizare, studenţi cu dizabilităţi, mediu academic, factori de risc, de-
victimizarea.

Începutul secolului XXI a condiţionat apariţia multor transformări în toa-
te ţările inclusiv şi în Republica Moldova şi anume cu schimbarea accentu-
lui pe aspectul economic al resurse omeneşti (potenţialul uman, intelect şi 
studiile). Actualmente adaptarea personalităţii la schimbările profesionale şi 
sociale dinamice în majoritatea cazurilor sunt determinate de studiile profe-
sionale calitative. Intensificarea procesului educaţional facilitează mobiliza-
rea organismului şi ca rezultat diminuarea potenţialului psihofizic. Cei mai 
sensibili sunt studenţii cu dizabilităţi fiindcă abaterea în dezvoltarea parti-
cularităţilor psihofiziologice duce la apariţia condiţiilor socio-psihologice 
speciale în viaţa lor. 

Conform părerii lui L.S. Vâgotcki [1] dezvoltarea personalităţii este con-
diţionată nu numai de deficienţă, dar şi de către restructurările relaţionărilor 
sociale şi consecinţele  apărute mai târziu. Cercetătorul numeşte poziţia per-
soanei invalide  „subluxaţie socială”. 

A. М. Sorokin evidenţiază particularităţile persoanelor cu cerinţe educa-
ţionale speciale (CES) care pot facilita dezvoltarea victimizării [2]:
 îngustarea intereselor şi necesităţilor, apatia; anxietatea, egocentris-

mul, sugestia exagerată;
 imaturitatea sferei motivaţionale, dominarea motivului insuccesului şi 

nedezvoltarea scopurilor înaintate;
 devierea evidentă dintre Eu-real şi ideal, diminuarea criticii, autocon-

trolul slab, poziţia în viaţă externală (capacitatea de a pune responsa-
bilitatea pe altă persoană), autoaprecierea instabilă. 

Aceste particularităţi împiedică socializarea optimală a acestor persoane. 
Studenţilor cu dizabilităţi le este specifică prezenţa barierelor comunicative, 
mobilitatea limitată, prezenţa gândurilor negative legate de dizabilitate. 
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Consolidarea statutului de victimă a studentului cu dizabilităţi condiţi-
onează atitudinea paternală a societăţii şi statului şi ca urmarea limitarea 
accesibilităţii la valorile sociale, resursele obşteşti inclusiv la studiile superi-
oare. Analiza istoriografiei sistemului universitar evidenţiază orientarea sta-
tului către  prezentarea diferitelor tipuri de asistenţă socială care este menită 
să susţină numai necesităţile vitale, cu folosirea lor pasivă în locul includerii 
active în societatea. Ca urmare apare „excluziune socială”, reproducerea să-
răciei, marginalizarea, tulburările atitudinilor sociale [3]. 

Pentru studenţii cu dizabilităţi în medul academic sunt descrişi următorii 
factorii de risc victimogeni [3]: 
 concepţia victimei ca participant al spaţiului educaţional;
 includerea studentului în mediul academic pur formal;
 insuficienţa comunicării;
 imperfecţiunea sistemului de securitate psihologică în relaţiile inter-

personale dintre profesor şi student;
 necorespunderea tehnologiilor pedagogice şi organizarea procesului 

educaţional neadecvat,din punct de vedere metodic, cerinţelor educa-
ţionale speciale. 

Menţionăm că victimizarea studenţilor cu dizabilităţi în mediul academic 
prezintă un efect de cumularea efectelor negative în personalitate şi factori-
lor victimogeni din partea mediului educaţional. 

Devictimizarea este transformarea personalităţii din starea de victimă po-
tenţială sau conştientă într-un subiect responsabil. Scopul asistenţei psiholo-
gice şi pedagogice a studenţilor cu dizabilităţi este crearea spaţiului educaţi-
onal care vor facilita conştientizarea şi satisfacerea necesităţilor studentului 
în autorealizare, consolidarea sănătăţii psihologice, realizarea maximală în 
procesul pregătirii profesionale. 

Principalii parametrii ai devictimizării pentru studenţi cu dizabilităţi 
sunt [3]: 
 diminuarea nivelului de anxietate;
 refuzul de la strategii neproductive;
 dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi suveranitate psihologice;
 confirmarea individualităţii prin comportament constructiv;
 dezvoltarea capacităţii evaluării adecvate privind situaţii din viaţă;
 dezvoltarea independenţei şi flexibilităţii în soluţionarea problemelor;
 formarea capacităţii de a percepe pe sine ca pe o persoană pozitivă;
 minimizarea stărilor emoţionale negative. 
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Analiza posibilităţilor universităţii în activitatea cu studenţii cu dizabi-
lităţi permite evidenţierea unei premize teoretice – particularităţile 
evoluţiei proceselor de reabilitare, compensare şi adaptare cu activi-
zarea şi mobilizarea mediului profesional-educaţional împreună cu 
resursele personale ale acestor persoane. 

În acest specific se includ:
 compensarea psihologică (este orientată spre restabilirea sau crearea 

la studenţii cu dizabilităţi  a stabilităţii interne şi acceptării aşa cum 
sunt din cauza prezenţei gândurilor despre incapacitatea în situaţii 
educaţionale dificile);

 reabilitarea psihologică (este orientată spre reorganizarea şi optimiza-
rea existenţei social psihologice, învingerea conflictului dintre necesi-
tăţi şi posibilităţi limitate);

 adaptarea socio-psihologică şi armonizarea personalităţii (este orien-
tată spre formarea calităţilor pentru integrarea optimală în activitatea 
profesională şi formarea relaţiilor cu alţi subiecţi al procesului educa-
ţional). 

Devictimizarea studentului cu dizabilităţi în mediul profesional este o 
influenţă complexă asupra personalităţii studentului cu dizabilităţi, asupra 
mediului educaţional cu scopul lichidării riscurilor şi condiţiilor negative 
care pot spori stare de victimă. Luând în considerare complexitatea şi ca-
racterul sistem al stării de victimă, proiectarea procesului devictimizării este 
condiţionat de particularităţile deformării personale a studenţilor cu dizabi-
lităţi şi de  particularităţile mediului academic.

Minimizarea impactului riscurilor educaţionale se realizează prin soluţio- 
narea următoarelor probleme:
 organizarea condiţiilor socio-psihologice pentru dezvoltarea personală 

a studenţilor cu dizabilităţi, şi pentru realizarea necesităţilor lor şi posibi- 
lităţilor individual –tipologice;

 crearea condiţiilor securizate psihologic pentru desfăşurarea relaţiilor 
interpersonale;

 asistenţa psihopedagogică complexă în însuşirea activităţii profesio-
nale;

 creşterea competenţelor psihologice a actorilor procesului de instruire. 

Rezolvarea acestor probleme se face prin aplicarea unui şir de masuri:
 adaptarea procesului de instruire (curriculum, frecventarea orelor, or-

ganizarea formelor finale de control);
 crearea condiţiilor compensatorii;



Problema victimizării studenților cu dizabilități  
în mediu academic 61

 crearea condiţiilor necesare pentru participarea studenţilor cu diza-
bilităţi în procesul de instruire;

 formarea competenţelor cadrelor profesorale pentru activităţi cu stu-
denţii cu dizabilităţi;

 psihoprofilaxia stărilor disfuncţionale a studentului cu dizabilităţi;
 consilierea psihologică;
 metode de instruire interactivă;

În concluzii menţionăm următoarele: 
 victimizarea studenţilor cu dizabilităţi în mediul academic prezintă 

acumularea trăsăturilor unei personalităţi victime şi influenţa factori-
lor victimogeni;

 devictimizarea este procesul de transformare a personalităţii din sta-
rea unei jertfe într-un subiect activ cu interactivitatea proceselor de 
compensare, reabilitare şi adaptare. 
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Rezumat
Incluziunea tinerilor cu dizabilități auditive în mediul universitar este una din cele mai com-

plicate şi puţin studiate probleme din psihopedagogia specială naţională. Prin urmare, apare 
necesitatea determinării şi organizării activităţilor pentru incluziunea tinerilor cu dizabilităţi 
auditive în mediul nou academic, deoarece studentul cu dizabilități nu are statutul numai de 
student, dar, de asemenea, şi de o persoană cu dizabilitate.

În contextul schimbărilor ideologice ale societății în raport cu persoa-
nele cu dizabilități, care a influențat inevitabil transformarea strategiilor de 
poziționare a tinerilor cu dizabilități în structura socială, învățământul supe-
rior pentru tinerii cu deficiențe de auz devine un punct important în inclu-
ziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz. Învățământului superior 
devine o necesitate obiectivă, deoarece oportunitățile scăzute de dezvoltare 
creativă a persoanelor cu deficiențe de auz duc la pasivitate și consolidarea 
așteptărilor paternaliste.

Învățământul superior este una dintre cele mai eficiente modalități de 
aranjare a vieții. Acesta oferă libertatea de alegere, independență spirituală și 
materială, formează o viziune asupra lumii, scopuri și obiective în viață, dez-
voltă capacitatea omului de a se adapta într-o situație socială în permanentă 
schimbare, dă importanță vitală și armonizează existența care este deosebit 
de importantă pentru tinerii cu dizabilități. Cu toate acestea, astăzi, dispo-
nibilitatea învățământului superior pentru persoanele cu deficiențe, care în 
general constituie 7-10% din populația totală, este o problemă socială și pe-
dagogică acută. Prin urmare, este necesar să se sporească disponibilitatea 
învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități prin adaptarea sis-
temului de învățământ superior, atât la nevoile de dezvoltare socială, cât și la 
nevoile și obiectivele de viață.

În ultimul timp, controversele legate de învățământul superior pentru 
persoanele cu dizabilități atrag un număr tot mai mare de cercetători din 
cauza recunoașterii publice evidente a relevanței speciale a acestor chestiuni 
și a necesității de a găsi modalități de a le rezolva. Este evident faptul că exis-
tă dificultăți și bariere la toate palierele de incluziune în mediile academice.

Accesibilitatea „începe și se termină” într-o anumită universitate. Într-un 
fel sau altul, solicitantul decide dacă Universitatea este disponibilă pentru el. 
Probleme grave pot apărea la acest nivel. 
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Prima - este politica de admitere. A doua problemă, care rezultă din pri-
ma, este de a atrage studenți potențiali capabili în universitate. Atunci când 
un abiturient devine student, aceasta nu înseamnă că problema este rezol-
vată. După ce trece bariera de admitere, mulți se regăsesc printre diverse 
situații dificile: adaptare, comunicarea și relaționarea în cazul studenților cu 
dizabilități auditive, partea financiară a vieții, probleme personale. Univer-
sitatea trebuie să ia asupra sa rezolvarea acestor provocări, în cazul în care 
dorește să ofere studenților posibilitatea de a deveni profesioniști competenți.

În societatea contemporană, problema integrării tinerilor cu deficiențe 
auditive este considerată controversată. Studentul cu dizabilități nu are sta-
tutul numai de student, dar, de asemenea, și de o persoană cu dizabilitate. 
Acest lucru ar trebui să se reflecte în curriculum, în metodele de predare-
învățare, calculul volumului de muncă și caracteristicile personalului 
instituției de învățământ superior, precum și în gama de servicii și metodolo-
gii ale mediului universitar care permit abiturientului și, ulterior, studentului 
cu dizabilități să dobândească abilități de învățare, comportament într-un 
mediu incluziv.

Din punct de vedere legal, procedurile privind admiterea și înmatricu-
larea nu sunt discriminatorii pe criteriile de dizabilitate, iar universitățile 
oferă informații explicite despre oportunitățile existente pentru persoane-
le cu dizabilități, facilitățile și serviciile de asistență disponibile, orice pro-
ceduri speciale legate de organizarea concursului de admitere, drepturi și 
responsabilități ale studenților cu dizabilități auditive. Politicile și practicile 
universităților privind admiterea sunt non-discriminatorii și nu împiedi-
că, direct sau indirect, decizia persoanelor cu dizabilități de a urma pro-
gramul de studii al instituției de învățământ superior. Universitatea încura-
jează înscrierea persoanelor cu dizabilități și le evaluează exclusiv pe baza 
potențialului lor academic. 

Chiar dacă surditatea este o dizabilitate care nu se vede, tinerii care au 
deficienţe de auz sunt expuşi zilnic riscului de a nu fi acceptaţi şi barem ob-
servaţi de societate. 

Studiile superioare rămân un vis nerealizat pentru majoritatea tinerilor 
cu deficienţe de auz din Republica Moldova. În ultimii trei ani, doar trei ti-
neri cu o astfel de dizabilitate au reuşit să absolvească o facultate, arată datele 
Asociaţiei Surzilor din Moldova.

Majoritatea dintre ei a frecventat, începând de la grădiniţă, instituţii spe-
ciale unde au fost ajutaţi de cunoscători ai limbajului gestual. Pentru a putea 
munci, cei mai mulţi ar avea nevoie de sprijinul unui interpret de mimică şi 
gesturi. Numai că în Republica Moldova, la aproximativ 5000 de persoane cu 
probleme de auz sunt autorizaţi doar nouă specialişti în mimică. Absolvind 
şcoala specială nu se pot angaja, nu pot merge la facultate, nu este adaptat 
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localul, nici fizic, nici pedagogi de sprijin nu au. Ei se întorc în familie ori, în 
cel mai bun caz, se angajează la un serviciu cu un salariu foarte mic. Tinerii 
cu dizabilități auditive nu vorbesc, mai mult gesticulează, dar cu părere de 
rău nu avem interpreţi de mimică şi gesturi pregătiţi, care ar putea să-i în-
soţească.

Pentru ca tinerii cu probleme de auz să poate studia la universitate, sălile 
de curs ar trebui să fie dotate cu amplificatoare sau cursul să fie tradus con-
comitent în limbajul gestual. Deocamdată, astfel de oportunităţi nu oferă 
nici o universitate, notează specialiştii.

În Republica Moldova există un mecanism de educaţie incluzivă, însă 
acesta nu funcţionează până la capăt. În cazul nevăzătorilor, spre exemplu, 
faptul că percep informaţia auditiv la orele de curs facilitează, într-un anu-
mit fel, procesul de studii. În cazul persoanelor cu surditate este nevoie de 
interpreţi şi este necesar de oferit tot pachetul de informaţii ca aceştia prin 
lectură să însuşească materia. Problema e că dizabilitatea de auz este una 
mai specifică, ce necesită o abordare diferită, şi, din acest motiv, este nevoie 
de măsuri care să fie în conformitate cu necesităţile acestor persoane. Pen-
tru că studiile înseamnă dezbateri, discuţii, comunicare, iar deseori aceste 
persoane cunosc un număr limitat de cuvinte şi din acest motiv dialogul 
acestora suferă.

În cadrul universității noastre nu există măsuri speciale pentru integrarea 
educaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Ar trebui de creat o reţea 
FM care să le permită să audieze în căşti speciale ceea ce se discută la cur-
suri. De asemenea, nu avem interpreţi mimico-gestuali. În experienţa mea 
de activitate la universitate, am avut doar trei studenţi cu deficienţe auditive 
severe, iar fiecare învăţa fie prin lectură, fie era însoţit de un interpret. Pen-
tru ca aceste persoane să aibă şanse mai mari de incluziune educaţională tre-
buie de început acest proces din grădiniţă. Ar fi bine ca fiecare universitate 
să aibă cel puţin o persoană pregătită care să cunoască limbajul semnelor, 
astfel multe din barierele pe care le întâmpină aceste persoane ar dispărea.

Ei au drepturi şi nimeni nu le interzice să facă studii superioare, dar, aflân-
du-se în această situaţie, au nevoie de acces real la informațiile transmise atât 
verbal, cât și scris (adică ori să audă suficient de bine cu ajutorul aparatelor 
auditive, ori să aibă posibilitatea de a beneficia de serviciile unui interpret 
în limbaj mimico-gestual. Doar aşa vor putea participa pe deplin la toate 
activitățile de învățare.

În concluzie putem spune că inegalitatea excesivă în aspect social şi eco-
nomic reprezintă accesul limitat la învățământul superior a persoanelor cu 
dizabilităţi auditive. Pentru o instruire eficace şi pregătire profesională ar fi 
asigurarea persoanelor cu dizabilităţi auditive cu tehnologii adaptive care ar 
promova o mai mare eficienţă academică şi ar permite acestora să efectue-
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ze sarcini care anterior au fost practic imposibil de realizat. Credem posibil 
ca şansele să crească de a face o facultate, și ulterior de a obţine un loc de 
muncă, de a avea propria casă, de a crea o familie şi de a creşte copii pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Şi, în detrimentul faptului că aceste persoane azi 
încă mai alcătuiesc minoritatea cea mai mare şi cea mai dezavantajată din 
societate, ele reprezintă această societate şi au aceleaşi drepturi egale politi-
ce şi civile.
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Абстракт
В статье рассматриваются проблемы и перспективы инклюзивного обучения детей 

подростков с особенными образовательными потребностями как одной из инноваций 
Новой украинской школы. Автор использует опыт международного сотрудничества 
в рамках научного проекта «Inclusion through segregation?» для раскрытия ключевой 
проблемы компетентностного содержания на всех уровнях образования детей и 
подростков с особенными образовательными потребностями.

Abstract
The problems and prospects of inclusive education of children with special educational needs 

as one of the innovations of the New Ukrainian School in the article are considered. The author 
uses the experience of international cooperation in the framework of the scientific project “In-
clusion through segregation?” to uncover the key problem of competency-based content at all 
educational levels of children with special educational needs.

Основные европейские обязательства Украины, как и дружествен-
ной Молдовы, состоят сегодня в имплементации концепции инклю-
зии как миссии, �илосо�ии, ценности на всех уровнях национально-
го образования [1; 2]. Результаты научных связей между исследователя-
ми на�их стран подтверждают, что непрерывное обучение и совер�ен-
ствование всех субъектов образования – непреложное условие успе�-
ности транс�ормационных инициатив. � инклюзивной образователь-
ной среде учитель – ключевая �игура. Как утверждал почитаемый в 
Молдове ре�орматор образования Александру И. Куза, �кола, в кото-
рой сам учитель не учится – абсурд. 

Осознавая необходимость про�ессионального развития и получая 
свободу творчества, педагоги Новой украинской �колы призваны обе-
спечить компетентностное содержание образования детей и молоде-
жи с особенными образовательными потребностями или, другими сло-
вами, способствовать использованию ими полученных знаний и навы-
ков в реальной жизни. Соответственно этой задаче обновляются госу-
дарственные стандарты, �ормируется новое содержание образования, 
внедряются новые методы, а также изменяется структура �колы.
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� отвечающей требованиям ЮН�СКО новой структуре �колы, пред-
усмотрена определенная поступательность �ормирования компетент-
ностей на каждом образовательном уровне: начальная �кола – ком-
петентности, обеспечивающие адаптацию к �кольной среде, а также 
компетентности, необходимые для продолжения обучения и приобре-
тения социального опыта; базовая средняя �кола (гимназия) – универ-
сальные и общие компетентности: культурная, научная, технологиче-
ская, коммуникативная, социальная; про�ильная средняя �кола (ака-
демический/про�ессиональный лицей, про�ессиональный колледж) 
– предметные компетентности, соответствующие будущей про�ессии 
и дальней�ему обучению, а также компетентности, соответствующие 
наклонностям, способностям и жизненному выбору [2].

Анализируя концепцию Новой украинской �колы с позиции ка-
чества образования детей и молодежи с особенными потребностя-
ми, академик Синев �. Н. обращает особенное внимание на �акторы, 
усложняющие процесс �ормирования ключевых компетентностей у 
этой достаточно разнообразной категории соискателей образования, 
также главное условие обучения – необходимость компенсаторно-
коррекционной работы [4].

Обратимся в этой связи к детям с задержкой психического разви-
тия, которые характеризуются высоким потенциалом обучаемости. Не-
редко складывается мнение, что это самая легкая категория детей, ко-
торым свойственна «самокомпенсация», поэтому нет необходимости 
создавать для них специальные условия обучения и воспитания, оце-
нивать соответствие их возможностей требованиям ситуации �коль-
ного обучения в общеобразовательном потоке. �месте с тем, это очень 
неоднородная группа детей, с позиции причин задержки, психологиче-
ских механизмов отставания в психическом развитии, трудностей в об-
учении и �ормирования личности в целом. 

Не смотря на боль�ую пестроту контингента детей с задержкой пси-
хического развития, украинский опыт инклюзивного обучения под-
тверждает их значительные образовательные �ансы. �се дети с за-
держкой психического развития могут и должны получить начальное 
образование в объеме общеобразовательной �колы, хотя темп обуче-
ния и развития, объем коррекционной помощи в каждом конкретном 
случае может варьировать [3].

Успе�ное �ормирование ключевых компетентностей у детей с за-
держкой психического развития на этапе начальной �колы непосред-
ственно связано с такими психолого-педагогическими условиями: 
 созданием климата психологического ком�орта и эмоциональ-

ного благополучия; обеспечением развивающей среды с �иро-
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ким выбором разнообразных �орм деятельности, в которых ре-
бенок чувствует себя успе�ным;

 субъектно-ориентированной организацией общей деятельности 
ребенка и педагога (опора на личный опыт ученика; обеспечение 
близкой и понятной цели деятельности; индивидуальный подход 
с использованием разных видов помощи; организация взаимо-
действия с одноклассниками);

  проведением коррекционно-развивающей работы в рамках ве-
дущей деятельности (стимуляция активности как средства стой-
кой познавательной мотивации; использование игровых прие-
мов, игровых �орм занятий, дидактических игр на всех этапах де-
ятельности ребенка);

 необходимостью адаптации/моди�икации объема и степени раз-
нообразия учебного материала, учитывая повы�енную истощае-
мость центральной нервной системы таких детей.

Максимальная индивидуализация как условие успе�ного обучения 
учащихся требует определения причин трудностей в обучении каждо-
го ребенка, от своевременности и точности выявления которых зави-
сит стратегия коррекционно-направленного обучения, которое вместе 
с учеником строят учитель, ассистент учителя, психолог, родители. 

Осознавая необходимость улуч�ения психического развития уче-
ника с задержкой психического развития в инклюзивном обучении, 
компетентный специалист работает не только с тем материалом, с ка-
ким ученик не справился на уроке. � каждом случае приходится рабо-
тать с пробелами в обучении, которые образовались на протяжении до-
�кольного детства и усложняют успе�ное обучение в общем потоке, а 
именно: развитие всех видов восприятия, на базе которых развиваются 
выс�ие психические �ункции; обогащение различными знаниями об 
окружающем мире, понимание связей между предметами и явлениями, 
что обусловливает развитие мы�ления и речи детей; постоянная рабо-
та над укреплением трудолюбия, умения концентрировать внимание и 
целеустремленно работать: ставить перед собой цель, осознавать спо-
собы ее достижения, адекватно оценивать результаты; развивать учеб-
ную мотивацию, желание учиться, веру ребенка в свои возможности, 
что возможно благодаря осознанию и оценке реальных достижений.

� этой связи важно подчеркнуть, что своевременная помощь в до-
�кольном возрасте позволяет более э��ективно преодолевать обра-
тимое возрастное несоответствие психического развития паспортному 
возрасту и временный характер отставания ребенка с задержкой пси-
хического развития; именно соответствующие условия до�кольного 
воспитания позволяют своевременно определить самые результатив-
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ные средства коррекции, выработать научно обоснованную систему их 
использования на раннем этапе жизни ребенка. 

Таким образом, для успе�ного включения в общеобразовательный 
поток детей с задержкой психического развития необходима предвари-
тельная коррекционно-направленная подготовка к обучению в началь-
ной �коле, а также последующее �ормирование психологической го-
товности к базовой средней �коле. Последнее связано с выработкой 
интегративного (личность-интеллект-деятельность) новообразования 
млад�его �кольного возраста – совокупности качеств, необходимых 
для успе�ного включения в учебную деятельность на этапе перехода в 
базовую среднюю �колу. 

Опыт международного сотрудничества показывает, что набор навы-
ков успе�ного учителя инклюзивного класса в основном совпадает с 
представлениями об э��ективной педагогической деятельности в це-
лом. Скорее о�ибочной считается позиция, согласно которой для об-
учения разнообразного ученического коллектива необходимо исполь-
зование другой, более э��ективной стратегии. �ля про�ессионально-
го учителя всегда характерна любовь к своему делу, а также умение от-
вечать на потребности всех детей в классе, учитывать их на подготови-
тельном этапе – во время планирования учебного процесса. 

К э��ективным инклюзивным методам, позволяющим с�ормиро-
вать у детей с задержкой психического развития ключевую компетент-
ность – умение учиться – относят: моделирование, подробное объяс-
нение и практическую деятельность; демонстрацию использования не-
обходимого умения; объяснение на конкретных примерах перед изу-
чением темы новой лексики и понятий; использование ролевых игр, 
а также игрового моделирования; взаимодействие с учащимися в на-
правлении ди��еренциации количества учебных заданий в зависимо-
сти от способности их выполнения, создание условий для практическо-
го выполнения и обратной связи; использование разнообразных спосо-
бов обратной связи (бонусов, серти�икатов, других систем вознаграж-
дения); постоянное одобрение учеников и попытки быть корректным в 
его предоставлении; использование кооперативного обучения и обуче-
ния в паре с партнером; использование разнообразных �орм работы, 
ухода от пассивного слу�ания; учет различных предпочтений учащих-
ся в аспекте организации учебной деятельности; варьирования темпа 
преподавания: боль�е времени для устного ответа при необходимости; 
сокращение инструкции и повторение ключевых пунктов; ди��ерен-
циация времени на выполнение поставленного задания соответствен-
но индивидуальным потребностям; увеличение количества вопросов 
и ди��еренциация их сложности для разных учеников; предоставле-
ние подсказки или опоры для облегчения ответа; использование раз-
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личных �орматов ответов учеников (письменные работы, диаграммы, 
аудио-записи, постеры, модели, видеоролики).

Использование перечисленных, а также других методов инклюзив-
ного обучения зависит от своевременности и последовательности ра-
боты с ребенком на всех уровнях образования, а также готовности 
учреждения образования предложить самый оптимальный вариант. 
�ля достижения позитивных результатов инклюзии специалистам не-
обходимо не только использовать имеющийся учебно-методический 
ресурс, а постоянно находится в личностной про�ессиональной ди-
намике, совер�енствовать уровень своей компетентности, совер�ать 
поиск нетрадиционных путей развития детей с особенными образова-
тельными потребностями. 

Украинские педагоги, работая над рас�ирением репертуара методов 
инклюзивного обучения все чаще обращаются к потенциалу �альдор�-
ской педагогики. � частности, к методу «ду�евной экономии», сущ-
ность которого состоит в развитии той деятельности ученика, которой 
он может овладеть на данном этапе развития без внутреннего сопро-
тивления организма. 

Например, компетентности, обеспечивающие адаптацию к �коль-
ной среде, а также компетентности, необходимые для продолжения об-
учения и приобретения социального опыта в начальной �коле требу-
ют преимущественного развития памяти, образного мы�ления, апел-
ляции к чувствам. На уроках труда, во время двигательных игр проис-
ходит интенсивное развитие мелкой и общей моторики, индивидуаль-
ной и групповой координации, что чрезвычайно важно для интеллек-
туального и социального развития. 

Универсальные и общие компетентности (культурная, научная, тех-
нологическая, коммуникативная, социальная) базовой средней �ко-
лы требуют интенсивной работы над абстрактным мы�лением ребен-
ка. Отделяя себя от окружающего мира с началом половой зрелости, 
ребенка интересуют вещи такими, какими они есть «по-настоящему». 
� обучение вводятся реалистические предметы – геогра�ия, история, 
�изика. 

Формирование предметных компетентностей, соответствующих бу-
дущей про�ессии и дальней�ему обучению, а также компетентностей, 
соответствующих наклонностям, способностям и жизненному выбору 
на уровне про�ильной средней �колы связано со знанием биологиче-
ских и социальных изменений, которые обусловливают психологиче-
скую перестройку подростков. Помимо этого, происходят дальней�ие 
изменения в познавательном развитии, которое приближается к пока-
зателям взрослого человека. Биологические изменения связаны с со-
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зреванием репродуктивных �ункций, социальные – с социальной зре-
лостью: выбором про�ессии, места обучения; психологическая пере-
стройка влияет на сознательную регуляцию поведения, предполагает 
реализацию человека как личности. Учитывая стремительное развитие 
IT-технологий, очень важно также учитывать компетентности специа-
листа будущего: работать на стыке про�ессий; уметь мягко, терпеливо 
и доброжелательно достигать цели, знать основы IT-технологий и быть 
готовым переучиваться всю жизнь. 

Таким образом, для достижения позитивных результатов инклюзив-
ного обучения детей и подростков с особенными образовательными 
потребностями, прежде всего, сами специалисты должны пребывать в 
личной про�ессиональной динамике, совер�енствовать уровень сво-
ей компетентности, искать новые пути обучения детей и подростков с 
особенными образовательными потребностями. 
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Cuvinte cheie: asistenţă psihopedagogică, sistem educaţional, standarde educaţionale, 
copiilor cu deficienţe mintale severe şi multiple, formare profesională, managementul recupe-
ratoriu.

Cadrul juridic al raporturilor legate de proiectarea, organizarea, funcţio-
narea şi dezvoltarea sistemului educaţional din Republică Moldova a stabilit 
și a elaborat în baza următoarelor principii conform Codului educaţiei care 
include:
 asigurarea coerenţei şi continuităţii în dezvoltarea sistemului educaţi-

onal;
	asigurarea coerenţei cu necesităţile sociale, economice, educaţionale, 

politice şi cu tendinţele internaţionale şi naţionale în domeniul edu-
caţiei;

	asigurarea bazei eficiente de funcţionare şi dezvoltare a sistemului de 
învăţământ.

Obiectivele prioritare includ:
	constituirea unui sistem de învăţământ de calitate capabil să influenţe-

ze dezvoltarea durabilă social-economică a ţării;
	constituirea unui sistem de învăţământ capabil să concureze pe plan 

european şi internaţional;
	valorificarea adecvată a statutului cadrului didactic şi managerial în 

societate;
	asigurarea priorităţii învăţământului în societate. 

Aceste abordări constituie cadrul legal de acces a copiilor la o educație 
de calitate inclusiv, a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Un loc im-
portant în prezentul Cod îl are constituirea alternativelor pentru copiii cu 
cerințe educaționale speciale şi dezvoltarea educaţiei incluzive. Conform, 
acestui act legislativ alternativele educaţionale sunt unităţi sau programe de 
studii şi de formare profesională, diferite de cele tradiţionale, dar care cores-
pund standardelor educaţionale de stat. 

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a 
politicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor 
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egale pentru persoanele excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile 
fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie.

Cadrul legislativ în domeniul educaţiei speciale și incluzive din republică 
ţine cont de legislaţia creată de organismele internaţionale cu privire la edu-
caţia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, legislaţie la care şi Repu-
blica Moldova a aderat prin semnarea acestor documente :
	Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
	Declaraţia de la Salamanca;
	Regulile standard privind educaţia specială;
	Declaraţia Mondială asupra educaţiei pentru toţi.

Respectarea şi aplicarea conţinutului documentelor internaţionale pri-
vind educaţia specială au determinat elaborarea unei legislaţii care să co-
releze direcţiile de dezvoltare a acestui tip de educaţie, inclusiv dezvoltarea 
alternativelor în acest domeniu. 

În p.1, articolul 34 „Învăţământul special” al Codului educației se stipu-
lează, că învăţământul special se realizează în instituţii de învăţământ special 
cu sau fără servicii rezidenţiale şi în instituţii de învăţământ alternative care 
acordă asistenţă recuperatorie copiilor şi elevilor cu deficienţe senzoriale şi 
alte deficienţe, inclusiv celor integraţi în învăţământul general, precum şi con-
sultaţii metodice cadrelor didactice ce activează în grupele sau clasele în care 
învaţă aceşti copii/elevi, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei. Organizarea  
alternativelor educaţionale sunt stipulate și în articolul 38, p. 1, 2, 3 și 4.

În baza noilor politici educaționale elaborate de către Ministerul Educației, 
în mun. Chişinău a fost constituit Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă 
„Orfeu” care include instituţia preşcolară, învăţământul primar, învăţămân-
tul gimnazial şi pregătirea preprofesională a elevilor cu deficienţe mintale 
severe şi multiple. Toate treptele educaţionale includ educaţia şi manage-
mentul recuperatoriu în baza pedagogiei curative.

Deosebit de actuală pentru recuperare este pregătirea psihologică a copi-
lului care permite crearea unei stări afectiv-motivaţionale corespunzătoare. 

În instituţia de alternativă nominalizată recuperarea este un proces per-
manent și continuu de restabilire, refacere sau reconstituire a unei funcţii 
umane, plecându-se de la premisa că aceasta nu s-a dezvoltat sau a fost pier-
dută. Scopul recuperării constă, în valorificarea la maxim a posibilităţilor co-
piilor cu deficienţe mintale severe şi multiple, în baza funcţiilor psiho-fizice 
neafectate, antrenarea acestora pentru preluarea activităţii funcţiilor afec-
tate, formarea abilitaţilor si comportamentelor care sa-i permită copilului 
o integrare în viata socială prin promovarea unui management de calitate a 
proceselor de recuperare. Conceptul recuperării include folosirea modelelor 
în mai multe forme de terapii: terapia ocupaţională, artterapia, kinetotera-
pia, logoterapia, stimularea cognitivă, psihoterapia de expresie, meloterapia, 
ludoterapia, dezvoltarea autonomiei personale și sociale.
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Metodologia utilizată în acest scop poate fi preponderent psihologică, pe-
dagogica sau medicala, însă rezultatele cele mai bune se obţin prin combi-
narea celor trei forme, adoptându-se astfel o acţiune unitară concretizată în 
terapia complexa a recuperarii. 

Pe parcursul activităţii manageriale se prevede folosirea recuperării prin 
învăţare: aceasta nu presupune preluarea curriculumului școlii generale, ci 
adaptarea conţinuturilor și metodelor la specificul deficienţei și la particula-
rităţile psihoindividuale. Activitatea de recuperare prin învăţare are succes 
atunci când este începută de timpuriu, iar, în formă instituţionalizată, o dată 
cu debutul preșcolarităţii. Dacă la majoritatea copiilor învăţarea cognitivă 
este prioritară, la cei cu deficienţă mintală inclusiv, severă accentul se pune 
pe latura afectivă.

Deosebit de necesară este recuperarea prin psihoterapie care se referă la 
diminuarea și, pe cât posibil, eliminarea trăirilor afective negative, a sen-
timentelor de frustrare și inutilitate, a complexelor de inferioritate. Scopul 
principal al utilizării tehnicilor psihoterapeutice este de a îmbunătăţi ima-
ginea de sine a persoanelor cu deficienţe mintale severe, de a le ajuta să 
depășească stările de anxietate și descurajare, de ai încuraja să iasă din izola-
re și să stabilească relaţii interpersonale. Influentă și de success este și recu-
perarea prin terapie ocupaţională. Aceasta pleacă de la premisa că activitatea 
practică are efect terapeutic și homeostatic atât în plan psihic, cât și în cel al 
adaptării la mediu. Terapia ocupaţională este privită de noi ca nucleul siste-
mului de terapie complexă și se organizează sistematic și continuu cu copiii 
din instituția de pedagogie curativă.

Aplicarea programelor recuperativ – terapeutice au în vedere caracterul 
complex și interactiv al acestora, organizarea lor în perspectiva școlii inclu-
zive și a principiilor educaţiei integrate și valorificarea resurselor de învăţare 
conexe, oferite copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale de școală, 
familie și comunitate. Acest demers oferă o largă deschidere spre norma-
litate, ceea ce, în viziunea contemporană, înseamnă a oferi persoanelor cu 
cerinţe educaţionale speciale modele și condiţii de viaţă cotidiană cât mai 
apropiate de condiţiile și modurile de viaţă obișnuite. Normalizarea trebuie 
percepută ca un proces reciproc de acceptare a persoanei cu dizabilităţi de 
comunitate și de participare a acesteia la viaţa cotidiană.

Nu mai puţin important este managementul evaluării programelor de te-
rapii folosite în recuperare. Aceasta este o acţiune necesară pentru a măsura 
eficienţa intervenţiei procedurilor utilizate de terapeut și urmărește reali-
zarea eficientă a planului terapeutic individualizat; necesitatea modificării/
ameliorării planului de intervenţie; identificarea momentului când se poate 
întrerupe aplicarea planului de intervenţie; analiza rezultatelor procesului 
terapeutic în ansamblu.
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Managementul recuperării se desfășoara în câteva etape, care prevăd: 
evaluarea și interpretarea nevoilor subiectului; planificarea intervenţiei; se-
lecţionarea și adaptarea echipamentelor folosite; înregistrarea și evaluarea 
progreselor realizate.

Proiectarea modelului recuperării reprezintă o activitate de management 
structurate a acţiunilor și operaţiilor care asigură funcţionalitatea acestui 
sistem. 

Pornind de la rolul decisiv al educaţiei recuperatorii în dezvoltarea ulte-
rioară a copilului, în documentele strategice din sectorul educaţiei sunt sta-
bilite sarcini concrete, care preconizează majorarea ratei de înrolare în pro-
gramele educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

Totodată, se preconizează extinderea semnificativă a educaţiei incluzive. 
Toate aceste sarcini sunt oficializate în documente de politici naţionale şi 
servesc drept bază pentru demararea unui amplu proces de reformare a sub-
sectorului de educaţie recuperatorie, dezvoltarea și socializarea copilului cu 
cerințe educaționale speciale. 

În activitatea Complexului educațional s-a pus accent deosebit pe nece-
sitatea eficientizării sistemului de evaluare a nivelului dezvoltării copiilor cu 
deficienţe mintale severe şi multiple, adaptare si pe orientarea acestora spre 
programe si instituţii de educaţie si recuperare în baza pedagogiei curative, 
corespunzător principiului „educaţie pentru toţi”.

Astfel, Codul educaţiei îşi propune o nouă abordare a doctrinei educa-
ţionale, a misiunii sistemului de învăţământ și modernizarea sistemului de 
formare continuă a personalului didactic.

În acest context, menționăm colaborarea fructuoasă între Complexul-Pi-
lot de Pedagogie Curativă „Orfeu” și instituțiile similare din Germania care 
durează de mai multi ani. Colaborarea cu partenerii este foarte necesară din 
punct de vedere metodic si practic, cât și spiritual. 

În fiecare an cadrele didactice din instituţie sunt invitaţi de partenerii din 
Stuttgart, Germania în scopul acumulării experienţei suplimentare pentru 
activitatea pedagogică si psihologică cu copii/elevii, care necesita o instruire 
și recuperare specială.

Recent, a fost organizat seminarul International din Kassel (Germania) de 
instruire in Pedagogia Curativa, Proiect implementat în Republica Moldova 
de către Asociaţia de promovare a Educaţiei Incluzivă și administrația Com-
plexului-Pilot de Pedagogie Curativă susținut de Direcţia Generala Educa-
ţie, Tineret şi Sport. Toate acecte activități permit modernizarea educației 
recupratorii a copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv dizabilităţi 
mintale severe.

Concomitent cu aspectele pozitive și experiența în domeniu expuse, în 
codul Educaţiei nu sunt referiri clare privind domeniul educaţiei incluzive 
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şi integrate în instituţia de alternativă fapt, ce complică realizarea eficientă a 
obiectivelor recuperatorii şi integrarea socio-profesională a elevilor cu defi-
cienţe mintale severe şi multiple.

Conform p. 2 al articolului 1, Obligativitatea frecventării învăţământu-
lui obligatoriu încetează la vârsta de 18 ani. În legătură cu cele expuse, este 
necesar de a prevedea clase de meserii sau de pregătire preprofesională în 
instituțiile pentru copii cu deficiențe mintale severe și multiple din următoa-
rele considerente: învățământul special pentru copiii cu deficiențe mintale 
este de 8 ani (în Complexul-pilot de 9 ani) și practic elevii absolvesc școala 
la vârsta de 15-16 ani. La această vârstă copiii mai au strictă necesitate de 
asistență psihopedagogică specializată din partea specialistului logoped, psi-
hopedagog, kinetoterapeut, ergoterapeut, servicii existente în aceste instituții, 
dar nu și în învățământul profesional. Totodată, copiii cu deficiențe mintale 
severe și multiple au nevoie de o pregătire prepofesională în baza meseriilor 
accesibile și încadrați în învățământul profesional după atingerea majoratului 
conform parametrilor psihofizici. Ar fi binevenită si includerea noțiunii de 
învățământ special integrat pentru copiii cu dizabilități încadrați în instituția 
de alternativă și cei școlarizați în instituțiile generale de învăţământ.

Prevederile Codului Educaţiei nu pot vor fi resimţite imediat, deoarece, 
este nevoie de timp pentru a racorda toată legislaţia la noile realităţi. Im-
portant este faptul, că conform prevederilor documentelor actuale de poli-
tici în domeniul educației, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de 
educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de 
învăţământ special, alternativele educaționale existente, sau în învăţământul 
de masă. În cadrul cărora au acces la resurse psihopedagogice, psihologice 
de reabilitare şi recuperare medicală, socială şi la alte tipuri de servicii de 
intervenţie specifice disponibile. Aceste concepte fiind în totalmente direcţi-
onate la crearea unui învăţământ de calitate pentru copiii şi tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale.
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Adnotare
Studiul rezidă din obiectivele Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabili-

tăţi, prin intermediul căreia Republica Moldova şi-a asumat responsabilitatea de a asigura şi 
promova exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu 
dizabilităţi, fără nici un fel de discriminare din cauza dizabilităţii. Din acest context, studiul a 
inclus identificarea barierelor incluziunii socio-profesionale a tinerilor cu dizabilităţi în vederea 
eliminării discriminării din cauza dizabilităţii; studierea gradului de integrare socioprofesio-
nală al persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii; analiza gradului de participare la viaţa 
comunităţii a tinerilor cu dizabilităţi. 

Studiul a scos în evidenţă o serie de recomandări practice care sunt utile pentru depăşirea/
diminuarea barierelor de incluziune socioprofesională a tinerilor cu dizabilităţi. 

Cuvinte cheie: incluziune socială şi educaţională, persoane cu dizabilităţi, orientare pro-
fesională, educaţie tehnologică, angajare în câmpul muncii, ghidarea în carieră.

În Codul Educaţiei, dar şi în alte acte normative şi legislative din Repu-
blica Moldova se conţin mai multe referinţe la oportunităţile oferite de către 
sistemul de învăţământ superior tinerilor cu dizabilităţi, cum ar fi, de exem-
plu, înmatricularea acestora în afara concursului general de admitere, bine-
înţeles dacă candidaţii la studii au trecut cu succes testele prevăzute pentru 
fiecare specialitate în parte, iar certificatele medicale confirmă capacitatea 
persoanelor respective de a studia la facultăţile pentru care optează. De ase-
menea, pentru studenţii cu dizabilităţi sunt prevăzute burse de stat. Aceste 
avantaje, stabilite prin lege, sunt o necesitate a perioadei de tranziţie la în-
văţământul incluziv, dictată de existenţa unor lacune discriminatorii la nivel 
de ghidare în carieră, orientare profesională sau acces liber la studii liceale, 
dar şi de situaţia materială precară în care se află, de regulă, familiile tine-
rilor cu dizabilităţi. În ţările avansate în domeniul învăţământului incluziv 
autorităţile legiuitoare supreme au mers mai departe, consfinţind prin lege 
dreptul studentului cu dizabilitate de a-şi însuşi, la nivel universitar, anumite 
tipuri, categorii de profesii şi specialităţi. Astfel, orice instituţie care pregă-
teşte cadre în domeniile respective este obligată să admită la studii şi tineri 
cu dizabilităţi, pentru care garantează însuşi statul. Unicul efort ce urmează 
să-l facă tânărul este să prezinte actul medical, prin care se confirmă că spe-
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cialitatea respectivă nu îi este contraindicată prin prisma deficienţelor sale. 
Activităţile organizate în cadrul sistemului de ghidare în profesie, de regulă 
– în ultimele clase de liceu, vor aborda, în mod obligatoriu, şi oportunităţile 
de angajare în câmpul muncii după absolvirea facultăţii respective, eventua-
lele condiţii de muncă, cărora tânărul specialist va trebui să le facă faţă. 

Obligând prin lege instituţiile de învăţământ superior să creeze condiţii 
speciale de studii pentru tinerii cu dizabilităţi, statul nu ar trebui să le inter-
zică acestora să intre la studii şi în instituţiile unde, deocamdată, nu sunt cre-
ate asemenea condiţii, dacă, bineînţeles, aceştia îşi asumă toate riscurile şi 
eforturile de rigoare. Situaţii de acest gen se întâlneau frecvent în instituţiile 
de învăţământ superior din URSS, în care persoanele cu dizabilităţi studiau 
în condiţii obişnuite, adaptându-se la acestea şi urmând programul general 
de studii, fiind, fireşte, susţinute din pură solidaritate şi omenie atât de către 
colegi, cât şi de către profesori. Cu regret, în prezent ajutorul din partea spe-
cialistului de sprijin este, de cele mai multe ori, remunerat de către student 
din propriile surse. 

Riscuri mari există şi în domeniul angajării în câmpul muncii. Întreprin-
derile specializate pentru persoanele cu un anumit tip de dizabilitate (orbi, 
surdomuţi, afecţiuni locomotorii etc.), care funcţionau în perioada sovie-
tică fiind subvenţionate de stat, au fost lichidate încă în anii 90 ai secolului 
trecut, iar în alte unităţi de producere şi instituţii nu sunt create condiţii de 
muncă protejată, cărora ar putea să le facă faţă persoanele cu dizabilităţi. În 
această situaţie, există riscul neîncadrării în muncă a absolvenţilor de facul-
tăţi. Statisticile din Republica Moldova denotă că o persoană cu dizabilităţi 
îşi găseşte mai lesne un loc de muncă dacă are studii medii de specialitate 
sau superioare. Însă nu sunt date veridice şi relevate referitoare la numărul 
total de angajaţi cu dizabilităţi. În plus, această categorie de angajaţi, de re-
gulă, este cea mai nedreptăţită de către angajatori, care nu se sinchisesc să 
le folosească munca „la negru”, fără evidenţă oficială şi cu salarii mai mici 
decât ale altor categorii de lucrători. Potrivit unor date neoficiale, în Repu-
blica Moldova sunt angajaţi în câmpul muncii circa 20 la sută din numărul 
total de persoane cu dizabilităţi. Însă, potrivit standardelor internaţionale, 
situaţia în domeniul respectiv este considerată drept favorabilă dacă circa 
40 la sută dintre persoanele cu dizabilităţi sunt încadrate în muncă. Pentru 
redresarea situaţiei se impune exemplul statului însuşi, care ar trebui să le 
ceară instituţiilor sale respectarea unei cote de angajare a specialiştilor cu 
dizabilităţi. În alte ţări asemenea practici există nu doar pe hârtie, ci şi în re-
alitate: întreprinderile cu un număr de angajaţi mai mare de 30 sunt obligate 
să rezerve locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, în caz contrar 
fiind somate de stat să achite sume de bani sub formă de contribuţii la fondul 
special de subvenţionare a unităţilor economice care au răspuns recomandă-
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rilor legislative. În contextul motivării angajatorilor se înscrie şi practicarea 
aşa-numitei comenzi de stat, de altfel foarte populară în URSS, care presu-
punea stimularea economică a unităţilor de producere cu un anumit număr 
de angajaţi cu dizabilităţi. 

Cu regret, ultimele acte normative adoptate în problema studiilor şi ocu-
pării persoanelor cu deficienţe practic obligă instituţiile de învăţământ să 
preia funcţiile statului, asumându-şi sarcina de a-i încadra în câmpul muncii 
pe absolvenţii cu dizabilităţi. Deşi eforturile dau rezultate încurajatoare, în 
unele cazuri universităţile reuşind să plaseze în câmpul muncii până la 75 la 
sută din absolvenţii cu dizabilităţi, oricum, în medie pe ţară, numărul aces-
tora este cu mult mai mic decât al studenţilor fără dizabilităţi. 

Un potenţial, încă nevalorificat în totalitate, de angajare a absolvenţilor 
cu dizabilităţi îl comportă stagiile studenţeşti. Dacă la organizarea acestora 
se iau în cont toţi factorii favorabili, atunci locul de desfăşurare a stagiului 
poate deveni, în perspectivă, un loc de muncă permanent pentru tânărul 
specialist cu dizabilităţi. 

Locul de desfăşurare a stagiului este determinat de către universitate în 
comun cu instituţia medicală, abilitată cu monitorizarea şi expertizarea stu-
denţilor cu dizabilităţi, aceasta elaborând un aviz-recomandare, de care se 
conduc specialiştii universitari, atunci când aleg locurile de stagiere. La baza 
deciziei finale se află rezultatele atestării prin prisma particularităţilor nozo-
logice ale studenţilor, în cadrul acesteia fiind luaţi în cont mai mulţi factori 
ce ţin de volumul de cunoştinţe acumulat, de pregătirea studentului pentru 
activitatea practică, de bilanţul evaluărilor intermediare etc. 

Forma atestărilor curente şi finale ale studenţilor cu dizabilităţi se stabi-
leşte în funcţie de particularităţile lor psiho-fizice (oral, în scris pe suport de 
hârtie, în scris pe suport electronic, sub formă de test etc.).

Pregătirea teoretico-practică pentru angajarea în câmpul muncii este în-
soţită de o serie de măsuri menite să le vină în ajutor studenţilor cu diza-
bilităţi atât în efortul de integrare, cât şi în păstrarea locului de muncă. În 
implementarea acestor măsuri sunt implicaţi şi specialiştii de la centrele ra-
ionale/municipale şi naţional de ocupare a forţei de muncă, de la ONG-urile 
de profil, de la organizaţiile non-profit, de la patronatele angajatorilor etc. 

Pe durata anilor de studii universităţile organizează întâlniri, dezbateri, 
evenimente de genul „Ziua uşilor deschise” atât în incinta facultăţilor, cât 
şi la întreprinderi, instituţii, potenţiali angajatori. În cadrul trainingurilor, 
seminarelor studenţii din ultimul an au posibilitate să obţină consultaţii in-
dividuale, să discute personal cu angajatorii în chestiunile ce ţin de condiţiile 
de muncă, să obţină răspunsuri şi explicaţii în problemele neclare. Sunt efici-
ente şi târgurile locurilor de muncă la care sunt invitaţi să participe studenţii 
aflaţi în prag de absolvire a facultăţii. 
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În acest context este de menţionat faptul că, pe durata studiilor, încre-
derea studenţilor cu dizabilităţi în posibilitatea edificării unei cariere pro-
fesionale de succes se reduce treptat, dar sigur, spre finele studiilor. Când 
viitorul absolvent începe să-şi caute insistent un loc de muncă, neîncrede-
rea în succes atinge cote maxime. Este momentul când trebuie să intervină 
structurile statului, abilitate cu angajarea în câmpul muncii, care să le dea o 
mână de ajutor. Lacunele de comunicare şi informare generează necunoaş-
terea de către studenţii cu dizabilităţi a propriilor oportunităţi de angajare. 
Simplele anchetări denotă situaţia paradoxală când doar 20-25 la sută dintre 
aceşti studenţi cunosc unde să se adreseze pentru a primi un ajutor calificat 
în efortul lor de angajare în câmpul muncii, restul contând doar pe forţele 
proprii şi pe cele ale familiei/prietenilor. 

Cu regret, nici structurile statului, obligate de statutul lor să se ocupe de 
problemele persoanelor cu dizabilităţi, nu şi-au elaborat o politică echili-
brată, concertată şi coordonată în problema angajării în câmpul muncii a 
acestei categorii de beneficiari. Este vorba, în primul rând, de structurile ce 
au în vizor sănătatea, educaţia şi activitatea profesională a populaţiei (mi-
nistere, agenţii, departamente, birouri etc.). Persoanele cu dizabilităţi se află 
sub tutela statului pe durata întregii vieţi. De aceea anume statului îi revine 
rolul principal în crearea condiţiilor pentru existenţa lor decentă, care să le 
permită nu doar autonomia economică, dar şi descoperirea, dezvoltarea şi 
valorificarea deplină a potenţialului, inclusiv al celui profesional. Odată ce 
a investit în studiile persoanei cu dizabilităţi, statul trebuie să aibă grijă ca 
aceste investiţii să se fructifice, având finalitatea scontată, adică angajarea în 
câmpul muncii. Este important ca atât funcţionarii de stat, cât şi reprezen-
tanţii angajatorilor, simplii membri ai societăţii să conştientizeze că avem 
de-a face cu un beneficiu reciproc atunci când persoanele cu dizabilităţi îşi 
găsesc locul pe piaţa muncii. În acest context, este bine să apelăm, din nou, 
la practicile de până la 1990, când unele întreprinderi şi instituţii angajau în 
mod prioritar persoanele cu anumite tipuri de dizabilităţi, deoarece acestea 
se dovedeau a fi mai eficiente decât altele. De exemplu, fabricile şi uzinele 
cu cicluri monotone de producere (de exemplu, lucrul la conveier), birourile 
de proiectări tehnice angajau cu plăcere specialişti cu surditate şi asta graţie 
capacităţii lor sporite de concentrare. 

Cu regret, în prezent, se pare că nicio structură a statului sau privată, 
atunci când îşi elaborează politicile de dezvoltare, nu ia în cont potenţialul 
persoanelor cu dizabilităţi, de multe ori unic în felul său. Cu totul alta este 
situaţia pe piaţa muncii din alte ţări, unde forţa de muncă a persoanelor re-
spective este solicitată şi valorificată plenar, mai ales în cazurile când acestea 
sunt deţinătoare ale diplomelor de studii superioare. Este sugestivă în acest 
sens experienţa mişcării „Abilimpix” (abreviatura denumirii „Olimpiada abi-
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lităţilor”), apărută în Japonia anilor 70 ai secolului trecut, care de circa patru 
decenii demonstrează lumii întregi enormul potenţial profesional şi crea-
tor al persoanelor cu diverse tipuri de dizabilităţi, capabile să facă faţă celor 
mai complexe sarcini la locul de muncă, să însuşească la cel mai înalt nivel 
specialităţi moderne, cu grad sporit de complexitate, solicitante şi, totodată, 
aducătoare de o plus-valoare economică şi financiară considerabilă.

Mişcarea „Abilimpix” s-a extins şi în alte ţări, preocupate de valorifica-
rea potenţialului profesional al persoanelor cu dizabilităţi, fiind un exemplu 
demn de urmat de realizare a unei politici active în sprijinul acestora. Graţie 
idealurilor promovate de această mişcare, în Japonia s-a ajuns la conştienti-
zarea faptului că angajarea persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii nu 
este utilă doar acestora, făcându-le viaţa mai bună, ci şi ţării în ansamblu, 
deoarece în condiţiile reducerii drastice a braţelor de muncă (cu acest feno-
men se confruntă şi Republica Moldova din cauza cotelor înalte ale migraţi-
ei economice), majorării considerabile a cheltuielilor statului în legătură cu 
numărul în continuă creştere a beneficiarilor de subvenţii sociale ar fi un lux 
inadmisibil să neglijăm, în continuare, nu numai dorinţa, dar şi capacitatea 
de a munci a acestor oameni. 

Un prim pas spre schimbarea în bine a situaţiei s-a făcut atunci când, la 
nivel de politici ale statului, a fost adoptată decizia cu privire la implementa-
rea învăţământului profesional universitar de tip incluziv, care prevede acce-
sul absolvenţilor de licee la studii universitare. În acest context, când în peri-
oada imediat următoare în ţară va apărea un număr considerabil de tineri cu 
deficienţe deţinători de diplome universitare, experienţa internaţională, în 
special cea promovată de „Abilimpix”, ar putea fi de un real folos. 

În ce constă, la modul practic, activitatea mişcării „Abilimpix”? Benefi-
ciind de un suport important la nivel de stat şi de societate, liderii acesteia 
organizează olimpiade ale forţei de muncă la care sunt autorizate să parti-
cipe doar persoanele cu dizabilităţi deţinătoare ale diplomelor profesionale. 
Aceste competiţii, care au multe în comun cu renumitele concursuri ale mă-
iestriei profesionale foarte populare în perioada sovietică, îşi extind cu fiece 
an aria de implicare, astfel încât în prezent la ele au posibilitate să participe 
reprezentanţii a circa 50 de profesii, unicul criteriu de înscriere în competi-
ţie fiind certificatul de dizabilitate. Nu este vorba doar despre un spectacol 
captivant cu priză la publicul larg. Mai presus de toate, este o oportunitate 
pentru participanţi de a-şi găsi un loc de muncă bine plătit, iar pentru an-
gajatori – de a se alege cu nişte lucrători calificaţi şi dornici de a-şi aplica 
în practică tot ce au învăţat în colegii sau universităţi. Astfel, „Olimpiada 
abilităţilor” s-a transformat într-un târg al locurilor de muncă util, în egală 
măsură, pentru persoanele cu dizabilităţi care aspiră la un loc de muncă de-
cent şi, bineînţeles, pentru angajatorii dornici să coopteze în colectivele lor 
specialişti de forţă. 
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Ca urmare a concursurilor profesionale sub egida „Abilimpix”, în ţările 
participante se completează cu nume noi baza de date a specialiştilor din ca-
tegoria persoanelor cu dizabilităţi, care ulterior este pusă la dispoziţia struc-
turilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, responsabile de selectarea 
candidaţilor pentru locurile vacante. Datele acumulate în cadrul competiţiei 
servesc drept imbold pentru organizarea practicilor de producere şi a stagii-
lor ca o condiţie de preangajare a candidaţilor la locurile de muncă anunţate 
în concurs. În competiţie se includ nu numai deţinătorii de diplome, dar şi 
studenţii cu dizabilităţi, aceştia având posibilitate să încheie cu angajatorul 
un contract amânat până la finalizarea studiilor. 

Experienţa internaţională în domeniul angajării în câmpul muncii a per-
soanelor cu dizabilităţi propune diverse forme de ocupare, inclusiv munca 
la domiciliu. Foarte răspândită în perioada sovietică, această formă de an-
gajare, cu regret, în prezent se pare că a fost dată uitării, deşi oportunităţile 
oferite în acest sens de calculatorul conectat la internet sunt incomparabile 
cu cele de altădată. Specialistul cu dizabilităţi ar putea lucra de acasă, execu-
tând cele mai complexe operaţiuni prevăzute de funcţia sa, fără a fi nevoit să 
se deplaseze zilnic spre locul de muncă. 

Sondajele aduc în prim-plan necesitatea consolidării eforturilor statului, 
angajatorilor şi societăţii în vederea asigurării unui grad mai înalt de valo-
rificare, prin muncă, a potenţialului profesional achiziţionat de către tinerii 
cu dizabilităţi în procesul studiilor universitare. În caz contrar, investiţiile 
statului riscă să devină bani aruncaţi pe vânt, iar eforturile cadrelor didactice 
din instituţiile de învăţământ de tip incluziv – o simplă pierdere de timp şi 
expertiză.
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Summary
This article discusses the problem of young people with disabilities employment in the Repu-

blic of Moldova, the barriers they face, and possible measures to be taken t-o improve the state 
of affairs.

Key-words: young people with disabilities, employment, socio-professional discrimination, 
vocational training, skills, barriers.

Rezumat
În acest articol este expusă problema angajării în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități 

din Republica Moldova, barierele cu care aceştia se confruntă, precum şi posibile măsuri ce ar 
trebui întreprinse în scopul ameliorării stării de lucruri.

Cuvinte-cheie: tineri cu dizabilități, angajare în câmpul muncii, discriminare socio-profe-
sională, pregătire profesională, abilități, bariere.

Primul lucru la care se gândește un tânăr la absolvirea studiilor este cum 
să se angajeze în câmpul muncii. Meseria pe care a învățat-o trebuie să-i 
asigure un venit, dar, în același timp, să-i deschidă orizontul comunicării și, 
respectiv, al integrării depline în societate: noi relații de colegialitate și de 
prietenie, puterea de a decide și influența, bucuria unor realizări etc.

Și tinerii cu dizabilități, la fel ca și semenii lor, se gândesc la o meserie, 
la o poziție într-un colectiv, la un loc de muncă care să le aducă nu numai 
satisfacție financiară, ci, mai ales, satisfacție sufletească. Există oare sufici-
ente condiții ca acești tineri să-și exercite pe deplin dreptul de a însuși și 
practica o meserie? Este o întrebare actuală, iar răspunsul la ea depinde de 
noi toți. Atitudinea noastră binevoitoare, deschiderea societății față de in-
cluziunea socială a persoanelor cu dizabilități vor alimenta aspirațiile aces-
tor tineri de a avea un loc de muncă, de a se bucura de toate drepturile, de a 
avea oportunități egale cu ceilalți membri ai comunității.

Perspective pentru persoanele cu dizabilități, după absolvirea școlii, 
aproape că nu există. E adevărat că urmează instruirea vocațională/profesio-
nală, asigurată prin lege. Puțini însă ajung să-și dezvolta abilități solicitate de 
piața muncii, ceea ce le-ar permite să obțină un loc de muncă. Piața muncii 
este rigidă pentru toți tinerii din Republica Moldova, mai cu seamă pentru 
cei cu dizabilități, pentru care găsirea unui loc de muncă devine o adevăra-
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tă provocare. În condițiile unei competiții aspre pentru ocuparea unui post 
vacant, nu putem vorbi despre oferirea de șanse egale acestor persoane, care 
sunt eliminate din cursă din start. De aceea, atât în realitate, cât și în mintea 
noastră, adesea plină de prejudecăți, persistă chipul unui tânăr, diferit de noi, 
care încleie cutiuțe sau face curat într-un oficiu. Este și asta o oportunitate. 
Dar insuficientă, fiindcă abilitățile, iar de aici și posibilitățile lor, ar merge 
mult mai departe.

Un studiu efectuat în problema dată pune în evidență abordările diferite 
sesizate la nivelul adolescenților înșiși, al specialiștilor implicați în activitățile 
cu aceștia, dar și al autorităților din domeniu. 

Astfel, opiniile adolescenților atât cu, cât și fără dizabilități, sunt urmă-
toarele: se constată o tendință de resemnare atât a adolescenților, cât și a 
părinților acestora în fața greutăților la încadrarea în muncă; nu există un 
sistem coerent în ceea ce privește pregătirea profesională a tinerilor cu 
dizabilități; nu se ține cont de capacitățile restante, de sistemul aptitudinal și 
vocațional al tinerilor cu dizabilități atunci când se face orientarea lor pro-
fesională; integrarea profesională depinde de gradul de integrare școlară și 
socială a copilului, motiv pentru care este imposibil de realizat în condițiile 
în care un tânăr nu a beneficiat de școlarizare în mediul obișnuit sau special; 
de foarte multe ori integrarea copilului în mediul obișnuit se încheie în urma 
absolvirii ciclului gimnazial în școala obișnuită sau specială; nu există sufi-
ciente alternative în legătură cu valorizarea potențialului de muncă al per-
soanelor cu dizabilități; inițiativele ONG-urilor sunt puține și dependente 
de surse financiare din străinătate; lipsesc atelierele de terapie ocupațională 
care să valorizeze potențialul creator și imaginativ al copiilor cu dizabilități; 
lipsește cadrul legal și metodologic care să faciliteze prestarea unei activități 
la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile; sunt situații în care, chiar și 
absolvind o formă de învățământ superior, unei persoane cu dizabilități îi 
este imposibil să se angajeze în serviciu. 

Și specialiștii care se ocupă de adolescenții cu dizabilități și-au expus opi-
niile: abilitățile pe care le dezvoltă școala, de cele mai multe ori, nu sunt 
suficiente pentru a asigura accesul tinerilor cu dizabilități la un loc de mun-
că; deși Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și filialele sale 
raionale organizează frecvent târguri ale locurilor de muncă, pentru persoa-
nele cu dizabilități sunt foarte puține; la nivelul agenților economici se atestă 
o lipsă de informare în ceea ce privește dizabilitatea, în consecință oferta de 
muncă nu se ajustează la posibilitățile reale ale persoanelor cu dizabilități; 
ONG-urile care desfășoară activități în domeniu nu ajung de multe ori la 
finalitatea dorită, activează sporadic și depind numai de finanțări externe 
limitate; nu există o coerență a sistemului în ce privește alinierea meseriilor 
la capacitățile persoanelor cu dizabilități și la cerințele pieței muncii.



Dificultăți ale incluziunii socio-profesionale  
a tinerilor cu dizabilități 119

Reprezentanții autorităților din domeniu susțin că există tendința, la 
orice nivel, de a considera persoana cu deficiențe ca fiind o persoană de-
pendentă și pentru care statul este obligat să asigure condițiile optime de 
viață, perspectiva dată inducând o limitare a posibilităților de exprimare a 
persoanei cu dizabilități și obligând la menținerea gradului de dependență 
a acestor persoane; lipsa preocupărilor privind accesibilizarea locurilor de 
muncă (accesul fizic, în clădiri, ergonomia locului de muncă – dotarea cu 
echipamente și aparate speciale care să compenseze imposibilitatea execu-
tării anumitor operații).

Practica mondială este bazată pe concepția valorizării rolului social, 
esența acesteia constând în acceptarea pentru persoanele marginalizate, 
inclusiv cu dizabilități, nu doar a unor profesii de calificare inferioară, ci și 
trecerea treptată de la rolul de consumator de produse la cel de consuma-
tor de servicii. Dar pentru a deveni consumatori de servicii, ele au nevoie 
de bani, proveniți nu din pensii și îndemnizații, ci din rodul muncii lor. 
Meseria, bineînțeles, se dorește a fi una întrebată pe piață, ce ar implica o 
pregătire de calitate.

Cert este faptul că în țara noastră segmentul de pregătire profesională și 
plasare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități este unul vulnerabil. 
Lipsesc mecanisme funcționale de orientare profesională, de profesionaliza-
re și angajare. Evident, în lipsa unei baze metodice corespunzătoare educația 
vocațională și integrarea în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilități va de-
curge mult mai dificil.

E absolut necesar să ameliorăm starea de lucruri la capitolul dat. Pentru 
aceasta este nevoie:
 de a dezvolta cunoștințele și abilitățile adolescenților cu dizabilități;
 de a valorifica potențialul (intelectual, fizic etc.) al acestor tineri prin 

angajarea lor în câmpul muncii;
 de a pregăti membrii colectivului în care urmează a fi încadrate per-

soanele cu dizabilități, pentru a crea un mediu de muncă favorabil;
 de a îmbunătăți cadrul legislativ cu normative care să prevadă explicit 

dreptul la participarea socială a persoanelor cu dizabilități;
 de a desfășura activități de informare a adolescenților cu dizabilități, a 

familiilor acestora privind dreptul și condițiile de încadrare în muncă 
a persoanelor cu dizabilități;

 de a desfășura activități de informare a agenților economici privind 
dizabilitatea și implicațiile pe care aceasta le are în cazul angajării în 
muncă a unei persoane cu dizabilități;

 de a elabora și implementa unele programe naționale de pregătire pro-
fesională a tinerilor cu dizabilități în funcție de potențialul restant al 
acestora și de cerințele economice ale zonei;
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 de a diversifica nomenclatorul de meserii/profesii, astfel încât să se 
asigure o paletă mai largă de meserii conforme cu disponibilitatea per-
soanelor cu dizabilități și cu cerințele pieței muncii;

 de a realiza accesibilizarea fizică a instituțiilor economice, astfel încât 
accesul fizic să nu fie o barieră în încadrarea în muncă a persoanelor 
cu dizabilități;

 de a susține, prin campanii publice, a dreptului persoanelor cu 
dizabilități de a participa la viața socială;

 de a crește nivelul de colaborare și comunicare între instituțiile res-
ponsabile pentru a se elabora politici și practici coerente în măsură să 
asigure participarea persoanelor cu dizabilități;

 și, mai ales, de a conștientiza faptul că tratând persoanele cu dizabilități 
de la egal la egal, vom crea o societate plină de bunătate, noblețe și vi-
goare.
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Adnotare
Caracterul incluziv al mediului universitar este susţinut prin decizii privind accesibilizarea 

şi activarea resurselor externe disponibile situate la nivelul politicilor educaţionale, al mana-
gementului administrativ, al procedurilor şi elementelor de design curricular, dar şi la nivelul 
resurselor interne, individuale, implicând autocunoaştere, conştientizare, metacogniţie, autode-
terminare. Toate aceste structuri echilibrează experienţa dizabilităţii în raport cu experienţele 
reale de învăţare în mediul universitar, conturând identitatea academică.

Cuvinte-cheie: învăţare autonomă, dizabilitate, experienţă academică universitară, acce-
sibilizare, componente psihologice

Annotation
Inclusive characteristics in the university environment are supported by decisions regarding 

the accessibility and activity of the available external resources, the situation of the educational 
policy, the administrative management, the procedures and the elements of curricular design, 
but also the granting of the internal, individual resources, involving self-knowledge, awareness, 
metacognition, self-determination. All those structures balance disabilities experiences in re-
lation to the real learning experiences in the university environment, outlining the academic 
identity.

Keywords: autonomous learning, disability, university academic experience, accessibility, 
psychological components

Fondul exigenţei accentuării caracterului incluziv al mediului academic uni-
versitar a fost abordat, recent, de multiple studii derulate la nivel internaţional, 
cu relevarea reglementărilor legislative ce susţin această evoluţie. Mediul univer-
sitar a fost descris de către studenţii cu dizabilităţi drept un mediu caracterizat de 
incluziune socială şi de posibilităţi generoase de modelare a identităţii studenţi-
lor, identitate afectată sau imprecis creionată în etapele educaţionale anterioare 
(Moriña, 2017). Negovan (2004, p. 53) susţine, de asemenea, că „în anii studiilor 
superioare se produc cele mai importante schimbări de identitate din viaţa indi-
vidului”. Alte studii (Yssel, Pak, & Beilke, 2016) descriu facultatea drept mediu 
pozitiv, orientat spre accesibilizare. Astfel, accesibilizarea se profilează ca proces 
compozit, multilateral, eterogen, ale cărui implicaţii se dovedesc a fi situate la 
nivelurile educaţional, socio- cultural, socio- economic, politico- social, socio-
moral şi în înfăptuirea căruia individualizarea constituie elementul-nucleu.
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Accesul studenţilor cu dizabilităţi la programele de formare educaţională 
universitară este descris, în multiple studii, prin prisma diverselor limite (Go-
ode, 2007), puse în raport direct cu tipul dizabilităţii, cu genul studenţilor, cu 
domeniul şi profilul de studii şi cu particularităţile mediului academic universi-
tar propriu-zis, caracteristici ce variază puternic (geografic, cultural, economic, 
social şi individual, specific). De asemenea, prin prisma unor componente psi-
hologice individuale şi a interacţiunii acestora cu experienţele reale de învăţare 
ale studenţilor sunt induse caracteristici particulare percepţiei experienţei aca-
demice universitare şi, în mod direct, percepţiei caracterului incluziv al învăţă-
mântului universitar.

Studenţii cu dizabilităţi indică bariere atât la nivel instituţional, cât şi atitudi-
nal şi limitări privind starea de dizabilitate (Strnadová, Hájková, & Květoňová, 
2015). Se subliniază relaţia de dependenţă a accesului la servicii educaţionale de 
suport de necesitatea declarării stării de sănătate/ dizabilitate, considerându-se 
că numărul studenţilor cu dizabilităţi incluşi în universităţi este mult mai mare, 
dar că aceştia preferă să nu divulge detalii diagnostice, existând motivaţiile com-
plexe care alimentează această decizie (Grimes, Southgate, Scevak, & Buchanan, 
2019). Dezvăluirea dizabilității are consecinţe pozitive ce iau forma beneficierii 
de servicii de sprijin, dar şi negative, precum stigmatizarea. Printre predictorii 
importanţi ai comportamentelor de evitare a declarării dizabilităţii se numără: 
autoeficacitatea, abilităţile metacognitive şi suportul social insuficient conturate 
(De Cesarei, 2014). Având în vedere domeniul de studii, se subliniază numă-
rul mai mare de studenţi care preferă să nu îşi declare diagnosticul la nivelul 
specializărilor relaţionate ştiinţelor exacte comparativ cu ştiinţele sociale (De 
Cesarei, 2014). Barierele atitudinale privind accesul studenţilor cu dizabilităţi la 
programele de formare educaţională universitară sunt subliniate şi prin rapor-
tare la domeniul de studii, evidenţiind pertinenţa atitudinilor nefavorabile în 
domeniul medical, cu accent asupra asistenţei medicale, în ciuda reglementări-
lor legislative şi a politicilor educaţionale dezvoltate în acest sens (Ryan, & Stru-
hs, 2004). Dezvoltarea şi menţinerea atitudinilor nefavorabile sunt relaţionate 
percepţiilor atributelor ideale ale asistentului medical, ceea ce amprentează atât 
procesul de admitere la programele de studii, cât şi accesul la stagiile de practică 
pentru studenţii cu dizabilităţi. Prin raportare la diagnostic, în cazul studenţi-
lor dislexici s-au identificat drept bariere: lipsa resurselor adecvate, diferenţe 
şi, chiar, inconsecvenţe între modalităţile anterioare de sprijin şi cele din etapa 
educaţiei universitare, precum şi încrederea în sine limitată a acestor studenţi 
(O’Byrne, Jagoe, & Lawler, 2019; Lithari, 2019). Analizând experienţa dizabi-
lităţii, Olney şi Brockelman (2005) sesizează diferenţe în ceea ce îi priveşte pe 
studenţi prin raportare la criteriul genului şi al tipului dizabilităţii (dihotomia 
aparent– inaparent privitor la deficienţă/ dizabilitate), diferenţe materializate la 
nivelul percepţiei sinelui, prezentării de sine, a proiecţiei modului în care sunt 
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percepuţi de către ceilalţi şi percepţiei suportului de care beneficiază. Rezulta-
tele studiilor menţionate evidenţiază faptul că reuşita educaţională în contex-
tul mediului universitar incluziv nu exclude gestionarea adecvată a resurselor 
interne şi externe implicate, direcţionare ce revine tuturor factorilor implicaţi.

În literatura de specialitate sunt descrise, detaliat şi reflexiv, aplicat, prin stu-
dii derulate pe populaţia de studenţi cu şi fără dizabilităţi, direcţii generale de 
susţinere a accesibilizării, ce se situează extern subiectului intervenţiilor educa-
ţionale, la nivelul managementului universitar şi al cadrelor didactice de pre-
dare şi cercetare. Astfel, se subliniază ca modalităţi de suport privind accesarea 
studiilor universitare de către studenţii cu dizabilităţi:
 existenţa unei politici educaţionale centrale având ca nucleu dezvolta-

rea unui mediu accesibil de învăţare tuturor studenţilor, implementa-
rea acestei politici printr-un proces coordonat ce implică realizarea şi 
utilizarea de ghiduri, concepute specific, pe departamente, proceduri 
dinamice, continue de monitorizare a procesului educativ, formarea 
adecvată a personalului didactic şi conştientizarea asupra fenomenu-
lui dizabilităţii, alături de advocacy pentru studenţi (Holloway, 2001);

 facilitarea oportunităţilor de studiu universitar în spaţiul internaţio-
nal, fără a exclude factorii culturali, aportul avansului tehnologic şi 
utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în mediul 
educaţional (McLean, Heagney, & Gardner, 2003);

 acţionarea în mediul educaţional universitar sub semnul egalităţii şi al 
flexibilităţii, precum şi necesitatea de a sprijini personalul didactic în 
vederea predării adaptate şi conform legislaţiei în vigoare care vizează 
problematica dizabilităţilor (Fuller et al., 2004);

 organizarea de consultaţii pentru studenţii cu dizabilităţi, servicii de 
accesibilizare şi sprijin, activităţi de planificare a carierei şi dezvoltare 
personală (Vickerman,& Blundell, 2010; Kendall, 2016);

 orientare spre actualizarea şi particularizarea politicilor educaţionale, 
a procedurilor şi elementelor de design curricular (Grimes, Southgate, 
Scevak, & Buchanan, 2019);

 reevaluarea tipurilor de servicii de sprijin active la nivel universitar, cu 
accent asupra individualizării procesului educaţional (O’Byrne, Jagoe, 
& Lawler, 2019; Lithari, 2019);

 analizarea şi adaptarea predării propriu-zise, a specificului cursurilor 
şi a activităţilor de evaluare academică, dar şi flexibilizarea programu-
lui, transformări la nivelul culturii universitare şi accent asupra activi-
tăţilor sociale studenţeşti (Baik, Larcombe, & Brooker, 2019; Racu, & 
Priţcan, 2017);

 particularizări la nivelul serviciilor de cazare şi resurselor de la nivelul 
campusurilor, cunoaşterea legislaţiei privind parcursul educaţional al 
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persoanelor cu dizabilităţi, accesibilizare materialelor didactice prin 
raportare la specificul diagnosticului şi adaptare curriculară privind 
evaluarea formativă şi sumativă, minimizarea barierelor de mediu fi-
zic, managementul timpului şi percepţii conforme privind performan-
ţa (Lombardi, & Murray, 2011; Popovici,& Agheană, 2017).

Dublarea acestor măsuri de intervenţii aplicate, individualizate care să sus-
ţină activitatea propriu-zisă de învăţare, imprimându-i un caracter activ şi au-
tonom vor asigura, calitatea incluzivă a mediului academic universitar, alături 
de succesul academic şi în carieră. Învăţarea în mediului academic universitar 
este caracterizată prin motivaţie superioară echilibrată de satisfacerea intere-
sele în învăţare şi carieră consecutive deciziei asupra profilului de studii. Ca-
racterul autonom al învăţării este moderat de resursele accesate şi posibil de 
accesat (Negovan, 2004). Privind resursele psihologice interne, Dong şi Lucas 
(2014) identifică diferenţe între studenţii cu diferite dizabilităţi privind urmă-
toarele aspecte psihologice autopercepute: stima de sine, satisfacţia vieţii, locul 
controlului, suportul social, atitudinea faţă de suport. Performanţa şi succesul 
academic anterioare alături de percepţia pozitivă privind experienţa vieţii aca-
demice facilitează accesul în mediul academic universitar (Moriña, 2017), do-
vedindu-se semnificative şi posibilităţile de relatare a parcursului educaţional 
şi de dezvoltare, în general, precum şi aspectele legate de advocacy (Yssel, Pak, 
& Beilke, 2016). Alături de suportul social (cu localizare în familie, în grupul 
de egali şi la nivelul serviciilor de asistenţă socială), comunicarea asertivă, op-
timismul, auto-determinarea şi efortul voluntar depus pentru reuşită, abilităţile 
metacognitive şi planificarea carierei facilitează adaptarea adecvată la mediul 
academic (Strnadová, Hájková, & Květoňová, 2015). Elementelor deja enume-
rate li se adaugă: tehnici active de învăţare autodirijată, comunicare eficientă şi 
advocacy (O’Byrne, Jagoe, & Lawler, 2019; Lithari, 2019). Relaţia directă din-
tre abilităţile metacognitive, autodeterminare şi auto-conştientizare facilitează 
succesul academic prin creşterea autoeficacităţii şi comunicarea pertinentă a 
nevoilor educaţionale şi a direcţiilor de sprijin (De Cesarei, 2014). Rezultatele 
studiilor subliniază constructele psihologice ce imprimă învăţării academice un 
caracter autonom şi susţin reuşita, fără a sublinia, însă modalităţile propriu-zise 
de dezvoltare ale acestora. Central se situează conceptul de adaptare la sistemul 
academic ce vizează dimensiunile: „dezvoltarea unui sistem personal de iden-
tificare a oamenilor şi instituţiilor care pot oferi sprijin; abilităţi de a negocia 
cu organizaţiile şi instituţiile acestuia, de a reuşi în relaţiile cu sistemul admi-
nistrativ din mediul academic; abilităţi de căutare a ajutorului necesar pentru 
atingerea anumitor scopuri, pentru îndeplinirea anumitor sarcini” (Negovan, 
2004, p. 115). Se impune, astfel, similar creionării direcţiilor de acţiune institu-
ţională, delimitarea unor maniere de activare a resurselor interne disponibile şi 
cu implicaţii asupra învăţării printre care se numără:
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 conştientizarea caracterului dinamic şi activ al învăţării academice 
universitare şi al necesităţii planificării studiului;

 localizarea internă a controlului în activitatea de învăţare academică 
universitară;

 accentuarea asupra transferului informaţional şi contextualizarea în-
văţării practice;

 utilizarea strategiilor eficiente de studiu, conştientizarea punctelor 
forte şi slabe în învăţare şi managementul emoţiilor în activitatea de 
studiu (prin managementul timpului şi al stresului).

Deficitul de autonomie îşi are originile în elementele constitutive ale iden-
tităţii personale, la nivelul autocunoaşterii şi autoînţelegerii, al discrepanţelor 
eului şi al stimei de sine (Negovan, 2004), reclamând intervenţie educaţional-
terapeutică, recuperativă şi abordare individualizată ca premise ale reuşitei.
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Summary
The article addresses the problem of proposals regarding the development of inclusive edu-

cation in the academic environment at the legislative level, the preparation of the professional 
framework, the equipping of the technical – material base, the promotion of tolerance, the ac-
complishment of the volunteering, the opening of the center.

Cuvinte-cheie: program, studenţi cu dizabilităţi, mediu academic, condiţii speciale, acţi-
uni, masuri.

Scopul: dezvoltarea condiţiilor speciale care vor permite realizarea studi-
ilor în sistemul universitar. 

Obiective pentru promovarea programului:
 perfecţionarea sistemului legislativ la nivel de universitate;
	diminuarea barierelor;
	creşterea nivelului accesibilităţii;
	creşterea calităţii studiilor;
	formarea culturii tolerante. 

Indicatorii privind eficacitatea implementării programului:
	procentul clădirilor adaptate arhitectural inclusiv şi căminelor;
	numărul studenţilor cu dizabilităţi care studiază la ciclul I şi II şi re-

partizarea pe locuri bugetare;
	numărul de persoane din aparatul auxiliar care a făcut cursuri privind 

instruirea persoanelor cu dizabilităţi;
	creşterea surselor bibliografice accesibile în mod electronic;
	numărul programelor universitare adaptate;
	numărul contractelor de colaborare între întreprinderi şi universităţi 

în realizarea practicii;
	numărul studenţilor cu dizabilităţi plasaţi în asistenţa psihopedagogi-

că la programul de studiu;
	numărul studenţilor cu dizabilităţi plasaţi în câmpul muncii. 

Executorii realizării programului: centru de resurse universitar; facultăţi 
alte structuri din universitate (departamentul calitate, centrul de ghidare în 
carieră, Call centru, etc. ). 
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PROPUNERI PE 5 ANI: 
Perfecţionarea sistemului legislativ universitar:
	metodologia privind organizarea şi funcţionarea centrului de resurse;
	metodologia privind organizarea procesului de instruire pentru per-

soane cu dizabilităţi şi programul individualizat privind asistenţa psi-
hopedagogică a procesului de instruire;

	elaborarea şi implementarea metodologiei de evidenţa a studenţilor 
cu dizabilităţi la etapele de admitere, instruire şi plasarea în câmpul 
muncii;

	adaptarea site-ului universităţii pentru beneficiari;
	funcţionarea laboratorului „Tehnologiile incluzive”;
	organizarea conferinţelor cu genericul „Educaţia incluzivă ca o practi-

că internaţională”.

Perfecţionarea cadrului profesoral şi pregătirea universităţii:
	pregătirea unor propuneri şi înaintarea la rector privind deschiderea 

unităţii de cadru didactic de sprijin;
	elaborarea fişei de post cadrului didactic de sprijin, psihologului, spe-

cialistului în domeniul tehnologiilor adititive, translatorului în limba-
jul semnelor, alfabetul Braille:

	elaborarea programelor de cursuri de perfecţionare pentru cadru pro-
fesoral cu genericul „Asistenţa psihopedagogică incluzivă în mediu 
academic”.

Activităţi de realizare a admiterii  candidaţilor cu dizabilităţi:
	Realizarea întâlnirilor de informare în Licee Teoretice, şcolile speciale 

cu părinţi, cadrele didactice şi elevi.

Masuri privind adaptarea clădirilor: 
	instalarea pandusurilor;
	chemarea ajutorului online;
	pictograme, tabele, avize;
	WC adaptate;
	mobila adaptată. 

Perfecţionarea surselor tehnico-materiale:
	achiziţionarea echipamentului special pentru instruire a persoane-

lor cu dizabilităţi senzoriale (sistemul inductiv, printer şi monitorului 
Braille, lupe portative, program privind sinteza limbajului);
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	echiparea locurilor de lucru pentru persoane cu dizabilităţi vizuale în 
sala electronică şi sala de lectură a bibliotecii;

	pentru persoane cu dizabilităţi neuromotorii: calculator personal cu 
tastatura şi maus adaptat, calculatoarelor cu sursele alternative de in-
troducerea datelor.

Adaptarea programelor de studii şi bazei metodice:
	elaborarea conţinuturilor programelor adaptate;
	elaborarea conţinutului şi însuşirii disciplinei „Educaţia fizică” pentru 

studenţi cu diferite tipuri de dizabilităţi;
	elaborarea recomandărilor metodice pentru cadru profesoral care lu-

crează cu studenţi cu dizabilităţi;
	îmbogăţirea fondurilor bibliotecii cu sursele electronice la disciplinele 

de studiu;
	parteneriatul bibliotecii universitare cu biblioteci speciale pentru îm-

bogăţirea fondului;
	perfecţionarea serviciului de informare a bibliotecii studenţilor cu 

dizabilităţi. 

Implementarea studiilor la distanţă:
	modernizarea instruirii la distanţă;
	elaborări metodice privind transformarea cursurilor în module şi rea-

lizarea vebinarelor AdobeConnect;
	elaborarea instrucţiunilor pentru studenţi cu dizabilităţi şi profesori;
	asistenţa psihopedagogică a studenţilor cu dizabilităţi cu instruirea la 

distanţă. 

Asistenţa complexă a studenţilor cu dizabilităţi:
	includerea studenţilor cu dizabilităţi în activităţi extracurriculare şi 

lucru educativ;
	participarea în secţii sportive;
	echiparea sălii de sport cu utilaje sportive. 
	măsuri privind sporirea plasării în câmpul muncii:
	elaborarea programului de asistenţă în timpul plasării în câmpul mun-

cii;
	elaborarea şi implementarea de asistenţă postlicenţă a studenţilor cu 

dizabilităţi;
	organizarea asociaţiei absolvenţilor universităţii;
	organizarea unor întâlniri cu absolvenţii cu dizabilităţi cu carieră reuşită;
	consilierea privind căutarea locului de muncă;
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	elaborarea şi actualizarea bazei de date a unor întreprinzători pentru 
studenţi cu dizabilităţi;

	realizarea activităţilor privind încheierea contractelor cu întreprinză-
torii pentru realizarea practicii;

	discutarea cu ministerele de resort privind crearea locurilor de muncă 
pentru absolvenţii cu dizabilităţii conform vizei de reşedinţă;

	evidenţa şi monitorizarea repartizării absolvenţilor cu dizabilităţi şi 
menţinerea activităţii lor la locuri de muncă. 

Dezvoltarea toleranţei şi asistenţei voluntarilor: 
	activizarea studenţilor voluntari în realizarea ajutorului pentru stu-

denţii cu dizabilităţi;
	înregistrarea prelegerii realizate de către studenţi voluntari;
	includerea organizarea şi realizarea evenimentelor în domeniu cultu-

rii incluzive;
	expunerea informaţiei privind realizarea educaţiei incluzive pe site şi 

pe reţele de socializare. 
Este necesară organizarea Call centrului. Call-Centru este o structura 

funcţională a centrului de resurse în mediu academic. Necesitatea existenţei 
acestui centru este  organizarea, dezvoltarea, diseminarea informaţiei şi con-
silierii privind educaţia incluzivă. 

Coordonarea funcţionării generale acestui centru se realizează de către 
directorul centrului de resurse la nivel de universitate. Proiectarea şi reali-
zarea activităţii Call-Centrului le realizează specialistul principal propus la 
post de către directorul centrului de resurse şi numit de rector. Acest specia-
list principal poartă toată responsabilitatea de activitatea centrului. Respon-
sabilităţile colaboratorilor sunt stipulate în fişa postului. 

Activitatea acestei unităţi se realizează conform anumitor documente: 
constituţia, legislaţia privind educaţia, protecţia socială a persoanelor cu 
dizabilităţi, documente interne ale universităţii, deciziile consiliului ştiinţi-
fic, ordinile rectorului. 

Obiectivele principale Call-Centrului sunt:
	recepţionarea ofertei de la alţi subiecţi din sistemul de învăţământ su-

perior privind instruirea persoanelor cu dizabilităţi;
	pregătirea răspunsului privind problema pregătirii profesionale a per-

soanelor cu dizabilităţi;
	acumularea informaţiei privind asistenţa subiectelor în mediu acade-

mic privind instruirea persoanelor cu dizabilităţi. 
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Funcţiile Call-Centrului sunt:
	consilierea şi informarea persoanelor cointeresate privind creşte-

rea calităţii şi accesibilităţii mediului academic pentru persoane cu - 
dizabilităţi;

	formarea bazei de date pe probleme de organizare a studiilor academi-
ce pentru persoanele cu dizabilităţi;

	redirecţionarea informaţiei specialiştilor competenţi în organizarea 
educaţiei incluzive în mediu academic;

	participarea în dezvoltarea sistemului de informare şi consilierea su-
biectelor educaţiei incluzive în sistemul universitar;

	participarea în organizarea şi perfecţionarea funcţionării resurselor 
informaţionale privind realizarea educaţiei incluzive în sistemul uni-
versitar. 

Tematica adresărilor poate fi:
	baza legislativă sistemului universitar incluziv: 

- pregătirea preuniversitară a persoanelor cu CES;
- orientarea profesională a persoanelor cu CES în sistemul pregătirii 

preuniversitare; 
- accesibilitatea studiilor superioare pentru persoane cu CES; 
- plasarea în câmpul muncii tinerilor cu CES; 
- programe universitare adaptate pentru persoane cu CES; 
- organizarea procesului de instruire a persoanelor cu CES; 
- asistenţa complexă a persoanelor cu CES; 
- activitatea extracurriculară şi de voluntariat a persoanelor cu CES; 
- asistenţa postuniversitară a persoanelor cu CES; 
- organizarea practicii a persoanelor cu CES; 
- monitoring-ul calităţii şi accesibilităţii studiilor superioare pentru 

persoane cu CES.
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