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„Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi
orizont”.
(K. Adenauer)
Şcoala-grădiniţă nr.152 implementează metodologia
Programului Pas cu Pas – un model educaţional creat
drept răspuns la marile schimbări din societate.
În instituţie activează 4 grupe preşcolare (5-6 ani)
şi 14 clase primare.
Preşcolari – 100
Elevi – 335
Copii cu CES – 6
Educatori – 8
Învăţători – 14
Instituţia activează cu statut de şcoală-grădiniţă din
anul 1999.
Conceptul de incluziune şcolară este deÞnit drept
acceptarea de către instituţiile de învăţămînt a tuturor
copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială,
religie, naţionalitate, rasă sau limbă. Incluziunea este
strîns legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii,
bazată, la rîndul ei, pe ideologia democraţiei.
Învăţămîntul incluziv presupune ca tinerii şi copiii
cu CES şi cei fără probleme să înveţe în instituţiile de
învăţămînt de cultură generală, beneÞciind de sprijinul
corespunzător. Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale
cu ceilalţi; o educaţie separată ar duce la marginalizarea
şi discriminarea lor, împiedicînd formarea şi aÞrmarea
plenară a personalităţii.
Întrebarea pe care ne-o punem frecvent este
următoarea: cît de bine sînt pregătiţi copiii, părinţii
şi cadrele didactice pentru diversitatea existentă şi
identiÞcată în Þecare grup preşcolar/şcolar şi cît de
bine sînt pregătiţi să o accepte?
Valentina Lungu, directorul şcolii-grădiniţă,
întotdeauna a fost şi este deschisă pentru schimbare.
Astfel, în 2006, în colaborare cu Centrul de Zi Speranţa,
instituţia noastră a purces la implementarea practicilor
incluzive. A urmat o perioadă dificilă, însă datorită
seminariilor organizate de Centrul Speranţa cadrele
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didactice au acumulat cunoştinţe şi abilităţi în domeniu,
iar părinţii şi copiii au ajuns să accepte copii cu nevoi
speciale în grupele preşcolare şi clasele I-IV.
Iniţial, mai mulţi învăţători şi educatori (Nadejda
Issa, Nina Ciobanu, Corina Şargu, Veronica Tcaci,
Marina Olevschi, Feodosia Baciu) au participat în
calitate de formabili în cadrul seminarului SemniÞcaţia
toleranţei în incluziunea educaţională, organizat de
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în colaborare
cu Centrul de Zi Speranţa, în primăvara anului 2006.
Au urmat şi alte seminarii. În ianuarie 2008, Nina
Ciobanu, directorul adjunct al şcolii-grădiniţă, a făcut
parte dintr-un grup de profesori şi manageri care a
efectuat o vizită de documentare la Vilnius, organizată de
Centrul Speranţa în vederea unui schimb de experienţă
cu specialişti în domeniul incluziunii din Lituania.
Revenind în ţară, N. Ciobanu a iniţiat mai multe mese
rotunde pentru învăţători şi părinţi întru promovarea
ideii incluziunii în instituţia noastră.
În colaborare cu Centrul Speranţa s-au făcut
modiÞcări ce ţin de adaptarea mediului Þzic la necesităţile
copiilor cu CES: s-au construit rampe pentru deplasarea
copiilor în cărucioare, s-a renovat un grup sanitar.
Iniţial, am avut 2 copii cu deÞcienţe locomotorii la
treapta preşcolară, apoi au fost înmatriculaţi încă 3 copii
cu aceeaşi problemă. Actualmente, la treapta primară îşi
face studiile un copil cu retard mental.
Din practica de zi cu zi: Cristina, în vîrstă de 6 ani,
are deÞcienţe locomotorii, vorbeşte greu. A fost înscrisă
la grădiniţa noastră. Mama îşi făcea emoţii pentru “debutul“ ei, se întreba cum vor reacţiona educatorii, copiii
şi părinţii. Fetiţa ne-a cucerit pe toţi din start printr-o
privire luminoasă, pură, aproape îngerească.
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ţă normală în comunitate şi la valorizarea propriului
potenţial.
La iniţiativa Svetlanei Curilov, colaborator al Centrului de Zi Speranţa, în luna mai curent, elevii claselor
I-IV au prezentat spectacolul Soacra cu trei nurori copiilor care frecventează Centrul. Impactul evenimentului
a fost unul neaşteptat. Micii actori au rămas cu impresii
şi emoţii de nedescris, şi-au făcut prieteni noi şi vor să
ţină legătura cu ei în continuare.
Copiii educaţi în cadrul unei instituţii incluzive sau
care realizează practici incluzive vor Þ pregătiţi mai
bine să interacţioneze cu diverse persoane, să facă faţă
multiplelor situaţii. De acest lucru ne-am convins şi în
urma acţiunii ce a avut loc la Centrul de Zi Speranţa.
Redimensionarea învăţămîntului întru stabilirea
de standarde educaţionale şi determinarea şcolilor de
a deveni responsabile de rezultatele elevilor reclamă
abnegaţie şi efort susţinut, atît colectiv, cît şi individual.
Pentru aceasta trebuie să avem certitudinea că Þecare
copil poate reuşi, că diversitatea este utilă tuturor şi că
elevii expuşi riscurilor le pot depăşi mai uşor doar cu
suportul cadrelor didactice şi al comunităţii.
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Educatoarea şi mama se tot gîndeau în ce mod să o
prezinte viitorilor colegi, astfel încît aceştia să o perceapă ca pe oricare alt copil, iar pentru Cristina intrarea în
această “familie a copiilor” să nu se transforme într-o
experienţă traumatizantă.
Şi atunci educatoarea a folosit ca strategie cercul
de prieteni – o metodă care facilitează incluziunea
indivizilor aßaţi în situaţia de a Þ izolaţi sau excluşi
datorită faptului că sînt diferiţi. Cercul de prieteni
este un concept mai vechi de construire a comunităţii
şi a relaţiilor între membrii acesteia. Într-un context
modern, acesta este axat pe efortul grupului de a crea
condiţii adecvate pentru ca o persoană în diÞcultate să
participe activ la viaţa comunităţii din care face parte.
Cercul de prieteni nu este un program sau un exerciţiu,
ci un mijloc de a Þ cu cineva.
În ziua în care a venit Cristina, copiii erau aşezaţi
în cerc. Cunoşteau jocul – Þecare îşi spunea numele şi
ceva despre el: eu sînt Radu şi am blugi albaştri; eu sînt
Ana şi am codiţe; eu sînt Iulia şi am rochiţă roşie etc.
Cînd a venit rîndul Cristinei, educatoarea a prezentat-o
colegilor în aceeaşi manieră: le-a spus cum se numeşte
şi că-i este greu să se deplaseze şi să vorbească. Şi jocul
a continuat…
La cîteva zile, educatoarea a repetat activitatea,
venind cu noi informaţii despre fetiţă: Cristina ştie o
poezie foarte frumoasă pe care vrea s-o recite. Copiii
au ascultat-o cu mare atenţie, apreciindu-i curajul
prin aplauze. În felul acesta, Cristina a devenit curînd
unul dintre liderii grupei, căci în activităţile cu tentă
artistică era de neîntrecut. Copiii au înţeles repede că
nu putem Þ toţi la fel, ceea ce nu înseamnă că sîntem în
afara normalului. Cristina a fost acceptată mai întîi de
copii, apoi de adulţi.
Ne întrebăm adesea dacă ceea ce facem e mult, e
puţin, e bine? Şi deşi uneori nu ştim care e răspunsul,
sîntem siguri că incluziunea este posibilă şi necesară,
deoarece Þecare copil are dreptul la educaţie, la o via-
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