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RAPORT 

asupra vizitei de studiu în Romania 

 

Informaţii de fond: 

Educaţia incluzivă în Moldova are o istorie de cîțiva ani. Putem analiza 

modul de implementare a acestei noi paradigme educaţionale pornind chiar de 

la modelul oferit de indicatorii educaţiei incluzive şi anume detaliind ceea ce s-a 

realizat în cele trei planuri de acţiune: 

– Legislaţie 

– Practici educaţionale 

– Cultură 

Dacă în legislaţie vom găsi  multe puncte de reper pentru a considera 

că educaţia incluzivă este cunoscută şi promovată în Moldova , practicile ne 

dau destule motive să credem că drumul este încă înaintea noastră, pentru 

implementarea acestui tip de dezvoltare şi schimbare, iar cultura constituie acel 

element, constant , care poate fi atât un obstacol, cât şi un factor facilitator 

dacă se promovează dimensiunile care acoperă nevoia de inovare şi dezvoltare 

din cadrul sistemului de educaţie. 

Având în vedere complexitatea unei asemenea analize devine necesar,  sa studiem practicile altor tari, 

care au deja experienta in domeniu , pentru a eficientiza scopul proiectului nostru in dezvoltarea 

modelelor in educație incluzivă a copiilor cu autism. Ne-am propus sa facem o analiza a practicilor 

romanesti, care sunt preluate din  experiența altor țări, deoarece pentru intocmirea fiselor de 

evaluare, planurilor individualizate de intervenție, elaborarea programelor de recuperare și terapie in 

funcție de diagnostic se folosește aceeași limbă si va fi mai ușor sa le adpatam la programele din 

Republica Moldova.  

Metodele noi de aplicare a  incluziunii școlare a copiilor cu autism și deficiențe  intelectuale  sunt 

greu de aplicat în practică fără a analiza şi cunoaşte practica deja existentă în alte state.   

Prin această inițiativă ne propunem să consolidăm eforturile  de aplicare in practică a educației 

incluzive și să promovăm procesul incluziunii în învățămîntul de masă a persoanelor cu TSA  printr-

un şir de acţiuni şi activităţi  de calitate preluate de la colegii din Romania.  

  

1. Obiective 

Scopul vizitei: Studierea formelor de educaţie şi incluziune școlară a copiilor cu autism si alte 

deficiențe  intelectuale din Romania.  

  

Obiective specifice: 

- Examinarea modelului de şcoală incluzivă  Romanească; 

- Studierea  activității  Centrului Județean de Resurse in Educație din Brașov;  

- Studierea activității Centrelor de Educație Incluzivă din regiunea Brașov, regiune care este 

considerată cea mai avansată în educatie incluzivă din Romania.  
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- Preluarea practicilor de evaluare a copiilor , de la Comisia de Orientare Școlara, al  

Inspectoratului Scolar Judetean Brasov; 

-  Elaborarea planului de intervenție individualizată; 

 Elaborarea si aplicarea programelor de recuperare si terapie in functie de diagnostic 

 

2. Metoda de lucru 

Grupul a fost însoţit de către Directorul de Program de la Centrul Județean de Resurse in Educație 

din Brașov , Dna Paula Coman,  care ne-a insotit la un număr de 12 instituţii,  care deţin un rol 

important în organizarea şi dezvoltarea terapiilor educationale adresate copuiilor cu Tulburari din 

Spectrul Autist (TSA) si alte deficiente intelectuale: 

1. Centrul scolar pentru Educatie Incluziva de Recuperare Hipoacuzici, Brasov; 

2. Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Brasov; 

3. Scoala Gimnaziala , Bod; 

4. Asociatia “Copiii de Cristal”, Brasov; 

5. Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva,nr.1 Brasov;  

6.  Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva,nr.2 Brasov; 

7. Centrul Scolar pentru EDucatie Incluziva, Bradet, Sacele; 

8. Scoala profesionala Speciala, Codlea;  

9. CRRPH CANAAN,  Sercaia; 

10. Societatea de binefacere “Diaconi”, Fagaras; 

11. Scoala Generala nr.9 , “Nicolae Orghidan”, Brasov;  

12. Asociatia “Raza de Speranta“ in interventia si terapia tulburarilor din spectrul autist, Brasov;  

13. Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism, Bacau.  

 

În mediu, s-au desfăşurat  câte 2- 3 întruniri pe zi şi s-au vizitat 8 localitati: Brasov, Fagaras, 

Bradet, Codlea, Sercaia, Sacele, Bod.   Fiecare întrunire a constat dintr-o scurtă prezentare a 

institutiei, o prezentare în Power Point vizând activităţile instituţiei gazdă, un tur al sediului şi o 

sesiune finală de întrebări şi răspunsuri. In ultima zi am vizitat Asociatia Parintilor Copiilor cu 

Autism, Bacau si am   participat la un curs de instruire intitulat : „ De la diagnostic la evaluare si 

stabilirea planului de interventie” .  

 

3. Durata 

Vizita de studiu a avut loc în perioada 04 - 09 mai 2015. 

 

4. Activitati  

 

Ziua 1.  

Vizita la „Centrul scolar pentru Educatie Incluziva de Recuperare Hipoacuzici, Brasov” 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov este la ora 

actuală singura instituţie de acest gen din România. Ceea ce îi conferă această poziţie aparte este 
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accentul pus pe recuperarea copilului hipoacuzic la nivelul limbajului verbal şi integrarea lui în şcolile 

de masă şi în societatea celor auzitori. 

Centrul a funcţionat mai întâi sub formă de proiect pilot în cadrul Asociaţiei Sprijin pentru 

Deficienţi Senzoriali, asociaţie înfiinţată în 1995 în baza programului desfăşurat de către Consiliul 

Naţional pentru Protecţia Copilului pentru premierea proiectelor de integrare a copiilor cu cerinţe 

educative speciale. Această asociaţie avea deja colaborări strânse cu European Deaf Children’s Trust 

din Marea Britanie (organizaţie de caritate care a acordat centrului sprijin pe linie profesională) şi cu 

School Project Romania din Irlanda de Nord (care a oferit un important sprijin material ). Ambele 

organizaţii au semnat o convenţie de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Braşov pe o perioada de 5 

ani (1995-2000). 

În urma rezultatelor pozitive obţinute în toţi aceşti ani, Inspectoratul Şcolar Braşov a decis 

înfiinţarea în septembrie 1998 a Centrului de Recuperare şi Integrare Psihopedagogică a Deficienţilor 

Senzoriali, dorindu-se ca pe viitor această instituţie să sprijine şi persoanele cu deficienţe de vedere. 

În anul 2008, după 10 ani în care activitatea realizată s-a diversificat continuu şi a luat 

amploare, concentrându-se exclusiv asupra copiilor cu deficienţă de auz, devine Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov. 

Astfel, dupa un mare volum de muncă (recuperare, educare, adaptare, integrare) efectuat cu 

deschidere totală faţă de condiţia lor, aceşti copii frecventează cursurile unor şcoli de masă, 

rezultatele lor sunt mulţumitoare şi integrarea lor socială este realizată în totalitate. 

 

Vizita la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Brasov  (CJRAE).  

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, Brasov, este o unitate conexa al 

invatamantului preuniversitar, cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Educatiei, 

Cercetarii, Tineretului si Sportului, coordonate metodologic de inspectoratul  scolar judetean Brasov. 

( CJRAE  reprezinta o institutie de invatamant special integrat specializata in oferirea, coordonarea si 

monitorizarea de servicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, 

parintilor si membrilor comunitatii, pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de calitate, precum 

si asistenta necesara in acest sens. 

 CJRAE  coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, la nivel judetean, activitatea centrului judetean de 

asistenta psihopedagogica  si a cabinetelor de asistenta psihopedagogica, a centrelor si cabinetelor 

logopedice interscolare, colaboreaza cu centrele scolare pentru educatie incluziva in vederea 

asigurarii serviciilor educationale specializate, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza servicii 

specializate de mediere scolara.  Scopul activitatii CJRAE il constituie asigurarea calitatii serviciilor 

educationale in domeniile mentionate. 

Obiectivele principale ale activitatii CJRAE  sunt: 

a) cuprinderea si mentinerea in sistemul de invatamant obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, 

indiferent de particularitatile lor psihoindividuale si sociale; 

b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educatiei de calitate in functie de 

potentialul biopsihosocial al fiecarui copil/tanar; 

c) informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitatii didactico-educative; 

d) colaborarea cu factorii educationali implicati in dezvoltarea personalitatii elevilor/tinerilor in 
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scopul integrarii optime a acestora in viata scolara, sociala si profesionala; 

e) implicarea parintilor in activitati specifice unei relatii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a 

adaptarii scolare si a integrarii sociale a copiilor/tinerilor; 

f) organizarea elaborarii de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, 

anturajul negativ, activitatile extrascolare/timpul liber; 

g) organizarea de programe si proiecte antiviolenta in mediul educational. 

 Finantarea CJRAE, a centrelor si cabinetelor de asistenta psihopedagogica, precum si a centrelor si 

cabinetelor logopedice interscolare se asigura de la bugetul consiliului judetean, din sumele defalcate 

din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliului  judetean Brasov .  

CJRAE dezvolta urmatoarele servicii: 

a) servicii de asistenta psihopedagogica si orientare scolara si profesionala, furnizate prin centrele 

judetene si prin cabinetele scolare de asistenta psihopedagogica; 

b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele si prin cabinetele logopedice interscolare; 

c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers, 

prin intermediul comisiei de orientare scolara si profesionala, la propunerea serviciului de evaluare si 

orientare scolara si profesionala din cadrul CJRAE.  

d) servicii de mediere scolara, furnizate de mediatorii scolari; 

e) servicii de consultanta pentru educatie incluziva, furnizate de centrele scolare pentru educatie 

incluziva; 

f) servicii de formare, prin parteneriate cu institutii abilitate sa ofere formare initiala, conform unor 

acorduri-cadru, in baza prevederilor legii; 

g) servicii de informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti, precum si pentru alti 

membri ai comunitatii;. 

 

Ziua 2.  

Vizita la Scoala Gimnaziala , Bod 

Ce ne-a impresionat? In scoala exista un Consiliu Scolar al elevilor, in numar de 9 persoane, care  

este responsabil de imbunatatirea metodelor de soializare si integrare a copiilor cu CES. In acest 

scop sunt desfasurate mai multe proeicte, ca de exemplu: „Festival national al sanselor tale”, „ Tu 

poti”, „laboratorul verde” si altele.  

 

Asociatia “Copiii de Cristal”, Brasov 

Asociaţia Copiii de Cristal a fost înființată în anul 2006, de către un grup de părinţi de copii cu 

autism şi alte tulburări asociate. Asociaţia, precum şi primul Centrul de terapie şi intervenţie 

specializată în autism, Sindrom Down, ADHD şi alte tulburări asociate pentru copiii, tineri și adulți 

cu dizabilităţi din Brasov au luat naştere din dorinţa de a le oferi copiilor cu tulburări din spectrul 

autist şansa de a beneficia de servicii de asistenţă şi terapie specializată, servicii care din păcate 
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lipsesc din asistenţa publică garantată de statul român. 

Asociaţia are ca obiectiv crearea și dezvoltarea serviciilor de asistenţă pentru familiile beneficiarilor. 

Ofera  materiale gratuite despre afecţiunile copiilor și consiliere pentru familie. 

 Serviciile oferite beneficiarilor: 

 Terapia ABA 

 Terapia ocupațională 

 Terapia prin joc și dramaterapie 

 Kinetoterapia 

 Terapia 3C (Concentrare. Coordonare. Conștientizare) 

 Evaluarea și elaborarea unui plan de intervenție specializată 

 Supervizarea permanentă a terapiilor 

 

În prezent, sunt asistati peste 80 de beneficiari, mare parte din ei sunt cazuri sociale. Au vârste 

cuprinse  între 2.5 si 55 de ani. Cei mici urmează ședințele de terapie de recuperare ABA, cu scopul 

integrării lor în învăţământul de masă.  Adolescenţii şi adulţii vin zilnic la Centrul de zi al asociației la 

orele de terapie ocupațională. Aici învaţă să devină independenţi şi autonomi,  cei cu potenţial mai 

mare sunt ajutati  mai mult pentru a se putea integra pe piaţa muncii, în ateliere protejate. La aceste 

activități, tinerii și adulții sunt asistați permanent de către terapeuți și voluntari. În cadrul orelor de 

terapie ocupaţională, tinerii şi adulţii cu TSA, realizează obiecte tip hand-made (decoraţiuni, bijuterii, 

cutii bijuterii, picturi pe sticlă etc).  

Vizita la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov( nr.1 si nr.2)   

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov  este o instituție de învățământ special și special – 

integrat, care asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe 

raza municipiului Brașov și din localitățile limitrofe acestuia, la nivel de grădiniţă, învăţământ primar 

şi gimnazial, în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului 

egalizării șanselor și al educației pentru toți și pentru fiecare. 

Prin profilul său, şcoala este unică în municipiul Brașov şi oferă, pe lângă activităţile didactice şi 

terapii de recuperare, activităţi extraşcolare într-o gamă bogată şi diversificată. Institutia se află sub 

coordonarea Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului și Sportului, al Inspectoratului Școlar 

Județean Brașov și își organizează activitatea plecând de la principiile generale ale învățământului 

românesc. Activitatea Centrului este desfasurata dupa modelul Irlandei de nord,  in parteneriat cu 

organizatii si scoli din  Irlanda. Dotarea si echiparea salilor de curs si terapie sunt organizate si dotate  

de catre specialistii irlandeji.  
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Ziua 3.  

Vizita la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „BRADET”,  Sacele  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă « BRĂDET» este o institutie de  recuperare si asistenta 

psihopedagogica pentru  deficienta de intelect severa , moderata, usoara sau asociata. 

Activitatea instructiv-educativă  in Centru este coordonată de 31 de cadre didactice, toate specializate 

în psihopedagogie specială, după cum urmează :3 învăţători, 4 învăţători-educatori, 6 profesori de 

psihopedagogie specială, 6 profesori-educatori, 3 logopezi, 1 psihodiagnostician, 1 kinetoterapeut, 6 

învăţători-profesori itineranţi, 1 profesor de educaţie tehnologică.Alături de corpul profesoral, un 

număr de 12 persoane, didactic auxiliar şi nedidactic, asigură  buna derulare a tuturor activităţilor din 

şcoală. Intreaga activitate şcolară şi extraşcolară se derulează cu scopul îndeplinirii misiunii « O şansă 

pentru fiecare». Astfel  sunt realizate intervenţii directe prin oferire de servicii psihopedagogice, 

psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi copii/elevi/tineri cu 

cerinţe educative speciale, părinţi, cadre didactice din şcolile de masă, membrii ai comunităţilor 

locale. 

De asemenea, centrul constituie o bază de informare, formare continuă/perfecţionare şi consiliere a 

personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive. În acest domeniu, centrul  este un suport 

metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din şcolile de masă.  

Vizita la Scoala profesionala Speciala,  Codlea 

Elevii din scoala se bucura de: 

- Invăţământ gratuit; 

- Utilizarea gratuită sub îndrumarea cadrelor didactice a bazei materiale şi didactice a şcolii; 

- - Asistenţă medicală gratuită; 

- - Manuale şcolare gratuite; 

- Burse sociale conform normelor în vigoare;  

- Rechizite gratuite; 

- In timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psiopedagogică şi medicală gratuită; 

- Primesc premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curriculare şi 

extracurriculare ,precum şi pentru atitudine civică deosebită. 

Procesul de învăţământ de educaţie specială si specială integrată se realizează prin lecţii, lucrări 

practice in cabinete, laboratoare sau ateliere şcolare, activităţi complementare de educaţie terapeutică 

complexă si integrată realizată de învăţători-educatori si profesori-educatori si activităţi de intervenţie 

specifică, de reabilitare/recuperare, desfăşurate de profesori specialişti in cabinete special amenajate, 

practică in producţie, la şcoala profesională, activităti extraşcolare şi/sau in afara şcolii.   
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Ziua 4. 

Vizita la CRRPH CANAAN,  Sercaia  

Centrul are in componenta: 

 

- 5 case de locuit 

- un pavilion special pentru recuperare 

- ateliere protejate 

- modul de logopedie si recuperare psihomotrica 

- cabinet medical 

- minilaborator 

- bucatarie centrala 

- sere 

- ferma zootehnica 

Servicii oferite pentru copii si tineri:  

-  gazduire, ingrijire si reabilitare;  

-  servicii de recuperare a starii de sanatate psihomotrice si de dezvoltare a abilitatilor manuale; 

-  activitati terapeutice individuale si de grup (ergoterapie); 

-  suport emotional si consiliere psihologica; 

-  educare, socializare, terapie ocupationala; 

-  insertie profesionala. 

Vizita la Societatea de Binefacere  „Diaconia” , Fagaras 

Societatea de binefacere „Diaconia” ofera servicii de  gazduire, ingrijire si reabilitare a copiilor si 

tinerilor cu  dizabilitati.   

Casa rezidentiala pentru tineri adulti cu dizabilitati: Constructia casei a inceput in octombrie 

2007 si s-a finalizat la sfarsitul lunii aprilie 2010. Casa dispune de o suprafata desfasurata de 1068 

mp, avand 24 de camere. Beneficiarii sunt 12 tinere fete si 12 tineri baieti, adulti, cu dizabilitati,  

orfani. 

 

Ziua 5. 

Vizita la Scoala Generala  nr.9, N. Orghidan, Brasov 

Şcoala are mai multe proiecte în derulare, mai multe competiţii câştigate şi numeroase Certificate 

Naţionale şi Europene de Calitate care răsplătesc munca elevilor şi cadrelor didactice implicate. 



Proiectul:”Dezvoltarea modelului de educatie incluziva pentru copiii cu dizabiltăți  intelectuale severe „ 
Raport vizita de studiu regiunea Brasov, perioada 04-09 mai 2015 

 
 

     
 

8 
 

In anul 2012 scoala a obţinut titlul de ,,Şcoală Europeană" . Este dotata cu :    

- 34 săli de clasă 

-  2 cabinete de asistenţă psihopedagogică 

-  cabinet logopedie -cabinet medical 

-  2 săli de gimnastică 

- 3 cabinete informatică, dotate cu echipament de ultimă generaţie 

-  laborator de fizică-chimie 

-  laborator de ed. tehnologică,  laborator geografie.  

In scoala se instruiesc atit copii tipici cit si copii cu CES, care sunt considerati egali iar  respectul  si 

sustinerea din partea colegilor si profesorilor nu se lasa asteptate.  

  

Vizita la Asociatia “Raza de Speranta“ in interventia si terapia tulburarilor din spectrul 

autist, Brasov  

 

Asociatia “Raza de Speranta“ in interventia si terapia tulburarilor din spectrul autist, activeaza pentru 

imbunatatirea calitatii actului educational; pregatirea profesionala activa si continua a cadrelor 

didactice: informatii despre autism, sprijinirea procesului de invatare, la elevul cu autism; sprijinirea 

participarii la procesul de invatamant al elevului cu autism; flexibilitatea actului educational si/sau a 

curriculum-ului şi necesitatea adaptarii acestuia la cerinţele educaţionale ale fiecărui elev; calitatea 

predării-învăţării : metode educationale folosite in predarea-invatarea, terapii folosite la copiii cu 

autism; necesitatea parteneriatulului educational: abordarea in echipa a procesului de integrare a 

copilului cu autism; 

Organizeaza dezbateri a cazurilor intalnite in practica si posibilitati de mediere, dezbateri a aspectelor 

ridicate de parintii copiilor cu CES si posibilitati de mediere; aspecte reclamate de cadrele didactice si 

posibilitati de mediere.  

 

Ziua 6.  

Vizita la Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism, Bacau.  

Parintii ai caror copii abia au fost diagnosticati cu autism sau parintii care pe parcursul lungului 

proces de recuperare intampina situatii extrem de dificile, toti au nevoie de consiliere. Au nevoie sa 

spuna ce simt, sa primeasca sfaturi, sa vada ca nu e singur in aceasta situatie. Iar cand lor le va fi un 

pic mai bine, cu siguranta vor avea o vorba buna si vor fi sprijin pentru alti parinti la inceput de 

drum in autism.Consilierea, indrumarea si informarea cu privire la drepturile persoanelor cu autism 

sunt  intotdeauna gratuite la Asociatia Parintilor Copiilor Autisti din Bacau.  

Principalul obiectiv al asociatiei il reprezinta apararea si promovarea drepturilor persoanelor cu 

autism si se realizeaza prin: 

a) organizarea de actiuni pentru apararea drepturilor persoanelor cu autism; 

b) desfasurarea de actiuni sistematice de mediatizare a drepturilor persoanelor cu autism; 

c) sprijinirea si asistarea persoanelor cu autism si a familiilor acestora; 
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d) realizarea si distribuirea unor materiale informative cu privire la afectiunile din spectrul autist, care 

sa ofere posibilitatea membrilor familiilor, dar si reprezentantilor diferitelor autoritati locale sa 

inteleaga ce inseamna autism; 

e) promovarea dreptului la integrare scolara si incluziune sociala a persoanelor cu autism; 

f) sprijinirea familiilor in vederea acceptarii diagnosticului; 

g) reprezentarea intereselor persoanelor cu autism in fata organelor administratiei centrale si/sau 

locale sau in raport cu alte organizatii guvernamentale sau neguvernamentale. 

In cadrul Asociatiei Parintilor Copiilor cu Autism, Bacau, pe parcursul unei zile, cu program intreg 

de lucru, am participat la workshopul ”De la diagnostic la evaluare si stabilirea planului de 

interventie in autism”. Cursul afost destul de consistent, cu multe materiale , secvente video si 

activitati practice. Am invatat despre evaluarea copilului in baza mai multor teste aplicate la nivel 

international, pentru a  reprezenta punctul de plecare in orice plan de interventie individualizat. 

De asemeni, in cadrul cursului,  au fost abordate temele:  

-  Discutie despre autism –caracteristici pe fiecare arie de dezvoltare; 

- Notiuni elementare verbal behavior VBA si ABA; 

-  Prezentarea diverselor tipuri de evaluari dintre cel mai des utilizate; 

-  Evaluarea limbajului de baza si a competentelor de invatare (ABLLS-R) – un instrument de 

evaluare, un sistem de urmarire a competentelor,  un sistem de urmarire a competentelor 

lingvistice, precum si un cadru pentru stabilirea unui curriculum individualizat; 

- Evaluarea limbajului (VB-MAPP) se bazează pe analiza Dr. BF Skinner a comportamentului 

verbal; 

- Carolina curriculum – The Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs; 

- ABAS – Adaptive Behavior Assessment System- second edition- Sistemul de evaluare a 

comportamentului Adaptativ editia a II a pentru sugari, copii mici si prescolari (0-5 ani), copii si 

adolescenti (5-21 ani) si adulti (16-89 ani); 

- Informatii despre cum se structureaza un raport de evaluare si recomandari in  

ALCATUIREA PLANULUI DE INTERVENTIE. 

 Analizarea programelor terapeutice in functie de abilitati: 

- Dezvoltarea limbajului receptiv; 

- Dezvoltarea limbajului expresiv; 

- Dezvoltarea comunicarii; 

- Dezvoltarea socializarii; 

- Dezvoltarea abilitatilor cognitive; 

- Dezvoltarea independentei si autonomiei personale. 

 

 

5. Concluzii:  

 

1. Calitatea procesului de incluziune si recuperare a copiilor cu CES  depinde în totalitate de cât 
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de bine colaborează partenerii acestuia. Asociatiile  profesionale deţin rolul cheie în 

parteneriatul social, ceea ce reprezintă fundamentul unui process eficient. În Romania , 

institutiile profesionale definesc programele şcolare, organizează instruirea profesională de 

bază şi creează locuri în instruirea şi pregătirea profesională avansată, oferă calificări 

profesionale şi dezvoltă noi posibilităţi de instruire. În Moldova, la momentul actual, 

asociaţiile profesionale cit si institutiile publice specializate nu sunt destul de puternice şi sunt 

insuficient de motivate pentru a contribui la organizarea şi dezvoltarea serviciilor si 

conditiilor de invatare adecvate pentru copiii cu CES.  

2. Practicienii înalt calificaţi sunt temelia unui process socio-educational incluziv  puternic. 

Doar un sistem bine funcţional, orientat spre necesităţile copilului si familiei, poate furniza 

forţă de muncă calificată.  

3.  Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile 

 fizice, intelectuale sau de altă natură. Educaţia specială trebuie sa încorporeze principiile unei 

pedagogii sănătoase, centrate pe elev, de pe urma căreia toţi copiii vor avea de câştigat.  În 

şcoala  copilul cu CES trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie 

pentru a performa, după posibilităţile lui. Principiul drepturilor egale presupune că 

necesităţile  fiecărui copil şi ale tuturor sunt de importanţă egală.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportor,  

Ana Levinte
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