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Introducere 

Asociația Obștească Centrul Copilărie Adolescență și Familie PRODOCS (CCAF-PRODOCS) cu 

suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi pune la dispoziție un ghid practic privind incluziunea socio-

educațională a copiilor în situație vulnerabilă din Centrele de Plasament Temporar (CPT). Ghidul este 

destinat pedagogilor, membrilor echipelor intra-școlare, specialiștilor din domeniul provomării drepturilor 

copiilor în situație vulnerabilă și, nu în ultimul rând, părinților.  

CCAF-PRODOCS, încă de la fondarea sa din 2007, a avut drept preocupare majoră asigurarea 

oportunităților egale pentru dezvoltare, educare și incluziune socială a copiilor în situație vulnerabilă. 

Pornind de la experiența proiectului „Incluziunea socio-școlară a copiilor din CPT în sistemul de 

învățămînt general” de inițiere, dezvoltare și promovare a experienței pozitive de asigurare a unei educații 

de calitate pentru copiii în situație vulnerabilă, prin formarea cadrelor didactice, prestarea serviciilor de 

suport pentru copiii integrați în școală, asigurarea unui mediu educațional incluziv dar și antrenarea 

specialiștilor și în cazurile posibile a părinților ca parteneri în educație, acest ghid este elaborat pentru a 

susține actorii interesați în asigurarea unei educații incluzive de calitate.  

Ghidul practic privind incluziunea socio-educațională a copiilor în situație vulnerabilă din Centrele de 

Plasament Temporar (CPT) este elaborat în baza experienței și a necesităților de dezvoltare a 

organizațiilor partenere ale proiectului, printre care: Centrul de Reabilitare și Integrare Socială din or. 

Anenii Noi; Centrul de plasament “Brândușa”, or. Hâncești; Centrul de plasament “Aproape de tine”, or. 

Telenești; Centrul de plasament pentru copii în situații de risc “Căldura casei”, or. Drochia; Centrul de 

asistență specializată și plasament temporar „ Epitrop”, or. Călărași; Centrul pentru copii în situații de risc 

din or. Ștefan Vodă.   

Lucrarea este structurată în 2 capitole, unde sunt expuse noțiunile de bază ale psihologiei copilului în 

general, cât și a copilului ce a suferit diferite tipuri de traume. Or, copiii ce ajung în plasament temporar 

au fost scoși anume din medii sociale cu risc sporit pentru dezvoltarea normală a lor. Cu toate acestea 

ghidul este conceput mai mult ca o lucrare practică. În acest context, în cele 2 capitole se regăsesc un 

set cuprinzător de recomandări și materiale/exerciții practice ce pot fi aplicate de către lucrătorii CPT și 

cadre didactice în procesul de incluziune socio-educațională a copiilor în situație vulnerabilă din Centrele 

de Plasament.  

Editarea Ghidului practic privind incluziunea socio-educațională a copiilor în situație vulnerabilă din 

Centrele de Plasament Temporar este posibilă datorită suportului financiar oferit de Fundația pentru Copii 

Pestalozzi, Elveția, în cadrul proiectului „ Incluziunea socio-școlară a copiilor din CPT în sistemul de 

învățămînt general ”, implementat în perioada 2017 – 2019. 
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I. COPILUL ÎN SITUAȚIE VULNERABILĂ DIN CENTRELE DE 

PLASAMENT TEMPORAR (CPT) ȘI INCLUZIUNEA SOCIO-

EDUCAȚIONALĂ 

În capitolul dat veți afla despre: 

• descrieri generale privind situaţia copiilor din servicii sociale de tip familial 

• consecințele/dificultățile cu care se confruntă copiii din centrele de plasament în urma separării 

de mediul familial 

• dezvoltarea abilităţilor de viaţă 

• soluții și recomandări la problemele cu care se confruntă copiii 

 

1.1.  Descrieri generale privind situaţia copiilor din servicii sociale de tip rezidenţial 

 

Una dintre cele mai mari tensiuni psihice/traume pe care poate s-o trăiască un copil atunci când se află 

într-un serviciu de tip rezidențial/CPT, este separarea acestuia de mediul familial, care la rândul său 

declanșează un șir de consecințe negative pe plan emoțional, cognitiv, social și fizic. Primul contact 

social al copilului în primii săi ani de viață, se realizează cu persoana de atașament, în mod obișnuit cu 

mama/părinții și familia, constituind cel mai important factor și cadru de formare, dezvoltare și socializare. 

Este științific demonstrat că tot ce se întâmplă cu persoana în copilărie şi adolescenţă, are o legătură 

strânsă cu dezvoltarea și evoluția ulterioară a acestuia, relația părinte-copil fiind o piatra de temelie care 

va marca întreaga viață a copilului. Această legătura emoțională, foarte importantă, fundamentală, care 

se formează în relația părinte-copil, (atașamentul), constituie, după cum s-a precizat anterior, piatra de 

temelie a vieții viitorului adult și cel mai bun predictor al viitoarelor competențe și abilități ale acestuia.  

Legătura afectivă părinte-copil, sau atașamentul, are o structură dinamică, se formează, evoluează, se 

maturizează, poate slăbi, scădea în intensitate, se poate deteriora sau chiar poate dispărea odată cu 

întreruperea relației de atașament sau dispariția persoanei atașante. Misiunea și rolul de bază al relațiilor 

de atașament este de a proteja copilul de factori externi sau interni care ar putea avea consecințe 

destabilizatoare asupra acestuia. Indicatorul de bază al unei funcționări bune și sănătoase este 

capacitatea persoanei de a oferi și de a căuta protecție. Atașamentul se formează în copilărie, inițial față 

de părinte apoi se va dezvolta de-a lungul vieții din interacțiunea și relațiile cu alte persoane. 

Copilul are tendința de a se atașa de persoana care îi oferă îngrijire, indiferent cum este tratat de către 

acesta, iar orice separare fie temporară, fie definitivă de persoana atașantă este percepută tragic de 

către copil. Nesoluționarea în mod eficient a conflictului dintre separare și atașament poate avea 

consecințe negative pe termen lung sau chiar pe toată viața: incapacitatea de a se bucura de dragoste 

de sprijin din partea celorlalţi, transformarea individului într-o persoană închisă, neadaptată, depresivă, 

ostilă, anxioasă, izolată, etc.  

În instituții, fie că vorbim de spitale, creșe sau centre de plasament, copiilor le sunt satisfăcute nevoile 

fiziologice de bază: primesc mâncare, tratament medical, stau la cald. În același timp, constatăm că de 

multe ori se întâmplă să fie neglijaţi din punct de vedere afectiv şi educaţional. Cei care îi îngrijesc fie nu 

au timp şi poate nici dispoziţia afectivă să îi mângîie, să le vorbească, să-i încurajeze sau să se joace cu 
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ei. Astfel copiii izolați în instituții supraviețuiesc la limita nevoilor de bază ale piramidei lui Maslow 

(structura acesteia fiind următoarea: 1. Nevoi fiziologice de bază: apă, mâncare, îmbracaminte, aer, etc., 

2. Nevoia de siguranță, protecție, securitate individuală în mediul natural și social, 3. Nevoi sociale, de a 

fi acceptat într-un grup, de a aparține cuiva, 4. Nevoia de respect, satisfacerea acestei nevoi permite 

formarea încrederii și respectului de sine și determină sentimente de valoare personală 5. Nevoia de 

autorealizare, sau de împlinire de sine). Prin urmare, în urma raportării situației acestor copii la piramida 

trebuințelor general-umane ale lui Maslow, constatăm imposibilitatea satisfacerii nevoilor la toate 

nivelele, aceștia rămânând de cele mai multe ori blocați la primul nivel, ceea ce în mod inevitabil conform 

autorului, duce la aparitia sentimentului de frustrare. Astfel, dacă instituționalizarea rezolvă satisfacerea 

nevoilor fiziologice, copiii trăiesc profunde sentimente de frustrare la nivelul nevoilor de 

siguranță/protecție, ceea ce în mod inevitabil face imposibile alte aspirații legate de treptele superioare 

ale piramidei.  

În același timp, copilul are un set de drepturi fundamentale care trebuie respectate și aplicate indiferent 

de context: dreptul la identitate și istorie personală, dreptul la familie și de a păstra legătura cu aceasta, 

dreptul la educație, etc.   În ceea ce privește formarea identității unui copil instituționalizat, un element 

cheie îl are viața lui privată de familie, cu tot bagajul ereditar și educațional, primit în primii ani de viață. 

Pentru dezvoltarea lui personală și asigurarea dreptului la identitate este necesară 

(re)constituirea/scrierea istoriei personale de viață: fie din spusele copilului, fie în baza documentelor 

care se afla în dosarul copilului, într-un jurnal numit "istoria vieții" sau un simplu album sau caiet.    

Încadrarea copiilor instituționalizați în diverse forme de învățământ în primul rând este obligatorie, în al 

doilea este importantă atât pentru o bună integrare și adaptare socială a acestora cât și pentru obținerea 

unei calificări profesionale care i-ar ajuta pe viitor să-și cîștige existența. Din păcate, din cauza lipsei 

familiei/părinților ca primi responsabili de performanțele școlare, de creșterea și dezvoltarea copiilor, 

această sarcină este preluată de instituțiile statului. În consecință, de cele mai multe ori acești copii sunt 

ghidați ulterior către școli profesionale care sunt mai puțin competitive, iar profesiile obținute au o slabă 

căutare pe piața muncii. 

Importanța rolului familiei în formarea și dezvoltarea copilului a fost anterior argumentată. Pe timpul aflării 

copilului în instituția de protecție, legătura copil-părinte este de cele mai multe ori  inconsistentă, situație 

care uneori favorizează în timp neglijarea și abandonul acestor copii. Din cauza sărăciei, distanțelor mari, 

slabelor competențe parentale, lipsei implicării specialiștilor, oferirii suportului necesar, părinții își lasă 

copiii în instituții apoi nu-i vizitează mult timp sau aproape deloc. Dacă nimeni din comunitatea de care 

aparțin nu intervine pentru a-i mobiliza și susține de a-și relua funcțiile parentale, atunci între timp 

competențele lor scad, la un moment dat se obișnuiesc cu noul stil de viață și schimbarea este mult mai 

grea sau imposibilă.  

Atunci când legăturile cu familia sunt rare, sau când ele în general nu există, consecința unei astfel de 

deprivări afective a copilului, duce la un comportament interiorizat uneori depresiv, cu abandonarea 

speranţei de a câştiga afecţiunea sau simpatia cuiva. La toate acestea se adăugă un tablou complex şi 

nuanţat de tulburări ale echilibrului emoţional: fuga şi anxietatea, cu efecte adiacente ca lipsa puterii de 

concentrare şi slabe performanţe şcolare şi personale. Comparativ cu profilul copilului instituţionalizat, 

copilul din mediul familial funcţional se caracterizează, în general, printr-o capacitate crescută de 

manifestare și exprimare a emoţiilor, capacitate de autocontrol, relaţionare mai bună cu cei din jur, 

precum şi un nivel mai ridicat al stimei de sine, cauzat de un climat plin de afecţiune, de un ataşament 
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sigur, relații de respect şi înţelegere în cadrul familiei. Întreaga evoluţie fizică şi psihică a copilului într-o 

instituţie este profund dependentă și condiționată de distorsiunile provocate de această condiţie 

fundamentală a vieţii sale, de a fi privat de afectivitatea adultului, de a fi complet lipsit de posibilitatea de 

a-şi împlini trebuinţele de bază ale vieţii psihosociale, trebuinţele de iubire şi afiliaţie, etc. 

Într-un astfel de context, cel mai indicat ar fi elaborarea unui plan de acțiuni de către specialiști pentru a 

susține și a oferi tot suportul necesar familiei pentru o ulterioară reintegrare socio-familială a copilului. 

Între timp, specialiștii împreună cu familia ar putea stabili un grafic de vizite al părinților la copii și al 

copiilor la părinți, și crearea condițiilor în instituție pentru păstrarea și dezvoltarea legăturilor cu familia. 

În cazul în care familia trece printr-o criză și nu poate oferi un minim suport emoțional copilului, este 

indicat ca un specialist din centrul de plasament să fie acea persoană resursă pentru copil, oferindu-i 

afecțiunea și susținerea necesară.  

De asemenea, nevoile foarte specifice de, dezvoltare ale copiilor din centrele de plasament: integrarea 

în școală, comunitate, dezvoltarea abilităților de viață,  pregătirea pentru viața independentă, oferirea 

unui suport specializat, pregătirea profesională,  – sunt doar câteva aspecte mai importante ale acestei 

problematici. Ținând cont de faptul că, în abordarea lor specialiștii trebuie să răspundă unor nevoi în 

continuă schimbare, dar și de cerințele actuale ale tinerei generații, formarea continuă a acestora trebuie 

sa reprezinte o preocupare permanentă atât pentru a oferi sprijin copilului în procesul de integrare și 

adaptare, pentru a găsi soluții potrivite și efective, pentru a relaționa cu comunitatea, etc. De asemenea, 

încurajator ar fi dezvoltarea parteneriatelor între diferite instituții, furnizorii publici de servicii sociale și 

organizații private – ONG-uri sau firme private, pentru creșterea șanselor de integrare în școală și 

comunitate a copiilor și tinerilor din centrele de plasament. 

1.2. Consecințele/Dificultățile cu care se confruntă copiii din centrele de plasament în                                   

urma separării de mediul familial 

 

COGNITIVE, EMOŢIONALE ŞI COMPORTAMENTALE  
 

Întârzierea psiho-intelectuală şi comportamentală a copiilor din centrele de plasament se pot explica prin 

monotonia regimului de viaţă, absenţa individualismului în îngrijire şi educaţie, insuficienta dezvoltare a 

contactului afectiv şi social, lipsa de căldură din partea personalului de îngrijire, lipsa contactului dintre 

copii care se joaca unii lângă alţii, „nu unii cu alţii”. Astfel, consecinţele instituţionalizării în planul 

dezvoltării cognitive a copilului se pot manifesta fie prin retard mintal, (o capacitate intelectuală sub 

valorile medii) fie prin delăsare pedagogică, atunci când copilul nu are întârzieri mintale, dar, lacunele și 

erorile de cunoștințe sunt atât de mari încât nivelul motivației acestuia este minim, aflîndu-se practic la 

limita abandonului școlar. De asemenea, copiii se confruntă cu dificultăți de comunicare, de autoîngrijire, 

autodeservire, deprinderi sociale, de securitate a propriei persoane, fiind deseori etichetați şi 

marginalizați. Astfel, aceștia ajung să dezvolte în timp un puternic sentiment de inferioritate și o stimă de 

sine foarte scăzută. În ceea ce priveşte relaţiile sociale, cele mai mari dificultăți sunt reflectate în 

problemele de comportament ale anumitor copii, actele de violenţă și agresivitate fizică și emoțională în 

relația copil-copil, copil-adult (după cum s-a menționat anterior, comportamentul lor fiind doar o reflecție 

a  lipsei afecţiunii și dragostei părinteşti). 
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Recomandare 

Elaborarea fișelor didactice, a jocurilor de stimulare cognitivă a copiilor conform vârstei. 

Cunoașterea particularităților de vârstă, a consecințelor traumelor sau stresului trăit de fiecare copil 

în parte, pentru o adaptare emoțională și comportamentală a specialiștilor la nevoilor specifice ale 

copilului. Comunicarea eficientă a personalului centrului între ture pentru asigurarea continuității 

programului individual elaborat pentru copil, este un alt aspect important. Desfășurarea 

activităților/exercițiilor de creștere și dezvoltare a conștiinței de sine, a cunoașterii de sine, pentru 

ridicarea nivelului respectului de sine, de dezvoltare a comunicării asertive și respectiv oferirea 

unui model non-violent de comportament.  

 

LIPSA INTERESULUI / MOTIVĂRII PENTRU ŞCOALĂ 
 

Experimentarea eşecului şi insuccesului în mediul familial şi şcolar, de cele mai multe ori este o 

experiență foarte actuală în viața acestor copii. În privinţa dificultăţilor întâmpinate de educatori în direcţia 

sprijinirii copiilor din serviciile rezidenţiale pentru a obţine anumite performanțe, cel mai frecvent întalnite 

sunt: lipsa de motivaţie/interesului acestora pentru învăţătură. De asemenea, sunt dificultăţi în 

managementul cazurilor de abandon şcolar şi/sau de absenteism pe care le întâlnesc la copii, în a lucra 

concomitent cu un număr mare de copii, proveniţi din clase diferite, în a stabilii relaţiile bune de colaborare 

cu şcoala în general, sau cu anumiţi profesori, în particular, în a aborda problema capacităţii reduse a 

unora dintre ei de a se concentra pe o sarcină, respectiv de a face faţă unei programe şcolare grele şi 

încărcate. Astfel, activitatea educatorilor, se concentrează cu precădere pe sprijinirea copiilor şi tinerilor 

în activităţile legate de şcoală (motivare pentru învăţătură şi pentru a urma studiile, pregătirea temelor,  

rezolvarea unor probleme legate de comportamentul la şcoală), şi mai puţin pe dobândirea unor 

cunoştinţe şi abilităţi pe care aceştia nu le învaţă la şcoală. Cu toate acestea, se pare că specialiștii din 

centrele de plasament trebuie să acorde mai mult timp şi/sau să găsească metode noi de sprijin, inclusiv 

emoţional, pentru copii, astfel încât să îi motiveze şi sprijine mai mult pentru a asigura frecventarea școlii 

și pentru a evita abandonul școlar. 

Recomandare 

Elaborarea de către cadrele didactice a unei programe școlare, adaptată capacităților și 

potențialului copilului și asigurarea colaborării strânse între personalul angajat din cadrul centrului 

și cadrele didactice pentru asigurarea continuității didactice și evitarea asteptărilor de performanță 

academică exagerată de la copii. Elaborarea unui program al zilei pentru fiecare copil, cu 

includerea unor activități de divertisment, jocuri, activități de recreere, care ar putea constitui un 

factor motivator sau de recompensă în urma respectării acestuia.  
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LIPSA AFECŢIUNII PĂRINTEȘTI 
 

Lipsa afecţiunii părinteşti ocupă un loc primar. Un aspect ce îi afectează semnificativ pe copii este 

comunicarea insuficientă şi lipsa afecţiunii din partea celor din jur. Deşi realizează că personalul unităţilor 

rezidenţiale nu poate înlocui familia, ei resimt nevoia unei apropieri mai mari faţă de angajaţi şi ar dori să 

vadă o implicare mai mare a acestora în lucrul cu tinerii. În plus, sunt conştienţi de faptul că numărul 

educatorilor este de obicei insuficient (mai ales în centrele cu mulţi copii) şi acest lucru nu le permite să 

acorde timpul necesar fiecărui copil.   

Recomandare 
Stabilirea și menținerea contactului cu familia biologică sau extinsă și stabilirea unor relații de 

încredere cu o persoană de referință din cadrul centrului. 

 

DEZVOLTAREA PERSONALĂ, INTERPERSONALĂ CU DIFICULTĂȚI 
 

Problemele legate de dezvoltarea personală / interpersonală se regăsesc în căutări ce țin de propria 

identitate, preocupări legate de familia de origine, nevoia de protecție etc. La copiii din centrele de 

plasament deprinderile de viață independentă sunt insuficient dezvoltate. Copiii, de cele mai multe ori, 

îşi rezolvă conflictele prin atitudini rebele, certuri cu cei din jur sau accese de furie, pentru că nu au 

cunoscut tehnici eficiente în comunicarea asertivă (ținând cont de faptul că de cele mai multe ori au un 

nivel de maturitate emoțională, socială şi interrelaţională mai scăzută). Gama largă de reacții emoționale 

ce se manifestă de la crize de furie, apatie sau pasivitate, agresivitate sau autoagresiune, atitudini 

disprețuitoare, frică, posesivitate, toată această suferință a copilului în timp duce la regresie 

comportamentală. Unul din motive, este insuficienta cunoaştere de sine, a propriilor aptitudini și calități, 

tendinţe de subapreciere ce denotă o stimă de sine scăzută, și care, pe viitor ar putea avea drept 

consecințe o integrare socio-profesională dificilă a tinerilor ce provin din centrele de plasament, sau chiar 

la eşec social şi familial.  

Recomandare 

Stabilirea unei relații de încredere a copiilor cu o persoană de referință/atașament din centru (în 

cazul în care legătura cu familia este slabă sau nu există deloc). Lucru individual cu copiii și de 

grup în dezvoltare personală și a stimei de sine, organizarea diverselor activităţi cum ar fi ateliere, 

activităţi recreative, parc/ loc de joacă etc.).  
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ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ 
 

De cele mai multe ori, copiii din centrele de plasament sunt ghidați în marea majoritate a cazurilor spre 

școli profesionale, care sunt mai puțin competitive, iar profesiile obținute nu sunt foarte cotate pe piața 

muncii. În cazul în care copiii ar dori să aspire la realizarea unei cariere profesională atunci aceștia ar 

trebui să se se califice în profesii care necesită studii liceale și superioare. Atingerea acestor obiective 

legate de educaţie, în cazul copiilor din centrele de plasament, poate fi considerată mai dificilă spre 

deosebire de copiii din unităţile de tip familial unde șansele sunt mai mari. Mai grav, în privinţa anumitor 

tineri din centrele de plasament, se pune problema ca aceștia să nu termine nici macar gimnaziul (9 

clase). În majoritatea cazurilor, alegerea profesiei la care urmează să aplice tinerii din unităţile 

rezidenţiale se face, în mare măsură, conform aprecierii şi dorinţelor acestora. Și aceasta din motivul că 

aşa au considerat ei că este cel mai bine sau pentru că aceștia consideră că aceste şcoli le vor asigura 

o profesie de viitor, care să le permită obținerea unui loc de muncă. Desigur, o influență destul de mare 

în alegerile pe care le fac tinerii are atât personalul din unităţile de plasament, cât şi cel din şcolile în care 

învaţă tinerii dar şi colegii din unitatea rezidenţială sau din şcoală de masă. Sunt cazuri în care profesorii 

de la şcoală joacă doar un rol secundar în orientarea şcolară a acestor tineri, dar acest fapt nu neapărat 

presupune că sunt discrimați sau marginalizați. Din păcate, nu toţi tinerii dau suficientă importanţă şcolii 

şi nici nu conştientizează până la capăt importanţa acesteia în asigurarea autonomiei și independenţei 

în viitor. Dimpotrivă, unii sunt dornici să ajungă cât mai repede să câştige propriii bani, după 9 clase, tind 

să renunţe la studii și să lucreze (cu atât mai mult cu cât  modele din societatea noastră demonstrează 

că nu întotdeauna studiile reprezintă o condiţie obligatorie pentru reuşita în viață).  

Recomandare 

Ghidarea copiilor pentru consiliere în domeniul orientării şcolare, implicarea părinţilor, rudelor sau 

prietenilor (după caz), cât şi a profesorilor de la şcoală sau a personalului din centrul de plasament, 

unde se află. Crearea serviciilor de informare şi consiliere, de orientare şcolară şi profesională şi 

de implicare a personalului.  

În general, educatorii au ţinut să precizeze faptul că sunt şcoli care nu au consilieri școlari sau nu 

au suficienţi pentru numărul de copii, motiv pentru care personalul cu atribuţii educative din cadrul 

unităţilor rezidenţiale este nevoit să preia această sarcină, fără o pregătire specială şi fără resurse 

informaţionale specifice. Ei au considerat că tinerii trebuie de mici orientaţi spre dezvoltarea unor 

abilităţi/ aptitudini care să îi ajute să îşi găsească ulterior cea mai potrivită meserie, iar acest lucru 

nu-l pot face decât specialiştii. 

 

DISCRIMINAREA/ MARGINALIZAREA/ STEREOTIPURILE 
 

Copiii din centrele de plasament sunt uneori subiect al discriminării, comportamentul nepotrivit al celor 

din jur  afectându-i foarte mult (al profesorilor de şcoală, altor copii şi tineri din centrul de plasament, din 
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partea colegilor din școala de masă, etc). Din acest motiv, în anumite situații educatorii au tendința de a 

nu spune  cadrelor didactice faptul că,  copiii  provin din centre de plasament, astfel atunci când educatorii 

vin la şcoală, uneori se prezintă drept rude ale copiilor. În diverse situaţii tinerii din centrele de plasament 

sunt subiect al discriminării, mai ales din partea profesorilor de şcoală, de exemplu, la şedinţele cu părinţii 

sunt evidenţiate în primul rând problemele tinerilor din centrele de plasament, chiar dacă sunt aceleaşi 

cu cele ale tinerilor din familii obişnuite. Uneori copiii nu sesizează cazurile de discriminare în şcoli pentru 

că, fie nu le conştientizează, fie nu doresc să-și arate suferința.Totuşi, dincolo de invocarea unor astfel 

de exemple nu foarte pozitive, sunt și situaţii în care există o bună colaborare între personalul centrelor 

de plasament şi cadrele didactice din şcoală. 

Recomandare 

În marea majoritate a cazurilor, discriminarea sau lipsa acesteia față de copil este dictată de adultul 

pedagog, adultul educator din centrul de plasament sau din familia biologică. Astfel, doar toleranța 

și acceptarea copilului de către adult poate duce la eradicarea discriminării și marginalizării 

copilului.  

 

NIVEL SCĂZUT DE STIMĂ DE SINE 
 

Nivelul scăzut de stima de sine este cauzat în primul rând de, deprivarea de mediul familial bazat pe 

protecţie, afecțiune, ascultare, respect și existența unei legături stabile permanente cu o persoană/e de 

atașament. Stima de sine este cu atât mai scăzută cu cât durata instituţionalizării este mai mare. Un copil 

cu o stimă de sine scăzută poate fi observat din afirmațiile pe care le face și din modul în care se simte: 

"nu găsesc nici un motiv să fiu mândru de mine însumi", "mă simt ca un ratat", "uneori cred că nu sunt 

bun de nimic", spre deosebire de copiii cu stimă de sine pozitivă care nu vor gândi și face astfel de 

afirmații, îşi vor face mult mai ușor prieteni, vor respecta și urma reguli, vor gestiona mult mai ușor 

emoțiile și comportamentul, sunt fericiţi, plini de energie, creativi au propriile idei și opinii. Stima de sine 

nu este ceva cu care un copil se naște, este ceea ce învață din ceea ce i se întâmplă și experimentează. 

Stima de sine include în sine patru componente principale: sentimentul de siguranţă, cunoaşterea de 

sine, sentimentul de apartenenţă (la o familie, la un grup, etc.),  sentimentul de competenţă. Toate aceste 

sentimente pot fi stimulate în fiecare stadiu de dezvoltare, în fiecare perioadă a vieţii, prin atitudini 

educative adecvate şi prin mijloace concrete. De asemenea din cauza stimei de sine scăzută, aceștia 

tind în general să nu-și prea asume nici un fel de responsabilități, considerând că nu sunt capabili să le 

facă față.  

Recomandări 

Ce ar putea face educatorii pentru a-i ajuta pe copii să-şi construiască o stimă de sine pozitivă  

este: 

• să-i încurajează-l la cel mai mic succes, să-i încurajeze să încerce din ce în ce mai mult 

chiar dacă inițial este mai mai greu; 
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• să-i ofere afecţiune sinceră: copilul trebuie să înțeleagă că este iubit și acceptat; 

• să arate interes pentru activităţile copilului, ideile, dificultățile lui;  

• să spună copilului mai degrabă ceea ce are de făcut şi nu ceea ce nu trebuie să facă;  

• să ajute copiii să se simtă bine cu ei, în propria lor piele, să gândească pozitiv despre ei 

înşişi înțelegând că sunt niște persoane foarte speciale;  

• să organizeze mai des ieșiri în comunitate, diverse activități sociale, a vizitelor în familii, 

activități cu implicarea și altor copii din alte medii pentru a îmbunătăți procesul de 

socializare și ameliorand astfel atitudinea comunității față de copilul instituționalizat;  

• implicarea copiilor într-un program de dezvoltare a abilităților de viață independentă, 

deoarece aceștia, odată ajunși la vârsta adolescenței, vor simți în mod acut nevoia de 

autocunoaștere, informare, gestionarea emoțiilor, autoformare etc; 

• participarea activă a copiilor la activități planificate pedagogic, adaptate atât individual cât 

și pentru grup, care să îi învețe pe copii modul în care ar trebui să-și asume responsabilități 

față de propria persoana și față de ceilalți.   

 

 

LIPSA EMPATIEI, A COMPASIUNII 

 

Aceste două caracteristici care se întrepatrund ajută copiii să se bazeze pe propriile decizii, provenite din 

interiorul lor și să se lase mai puțin influențați de factori din exterior. De asemenea îi ajută să aibă mai 

mulți prieteni, să creeze și să dezvolte relații sănătoase cu cei din jur. Atunci când copiii își dezvoltă 

empatia, iar acțiunile acestora sunt trecute prin filtrul emoțiilor pozitive, ei vor analiza și vor oferi 

compasiune tristeților sau stărilor negative ale celor din jur. În cazul copiilor instituționalizați, din cauza 

că, de cele mai multe ori pe aceştia nu are cine să-i iubească, să-i îngrijească cu adevărat,  să le ofere 

protecție și un model bun de urmat, în consecinţă la rândul lor nu iubesc nici ei pe nimeni şi nu simt 

compasiunea nici în raport cu ei înșiși, nici în raport cu alții. De asemenea, capacitatea lor de adaptare 

socială poate fi mai redusă din cauza mediului social închis în care trăiesc, a rigidității relațiilor sociale și 

absența sentimentului social. 

 

 

Recomandare 

Existența unei figuri de atașament, a unei persoane de referință care să ofere copiilor afecțiune, 

protecție pe de o parte, pe de alta,desfășurarea activităților special organizate care le-ar putea 

forma abilități de a înțelege și de a verbaliza emoțiile, de a comunica afectiv-pozitiv cu semenii, de 

a înțelege trăirile și comportamentul celor din jur; învățarea unor comportamente de colaborare, 

compătimire, de ajutor reciproc, responsabilitate pentru ceilalți.  
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CAPACITATE SLABĂ DE A LUA DECIZIE 
 

Constatăm o capacitate slaba de a lua decizie, inclusiv întâmpinarea dificultăţilor ce ţin de soluţionarea 

propriilor probleme. În mod obișnuit, pentru a putea lua decizii, copilului trebuie să i se ofere această 

oportunitate pe cont propriu prin implicarea lui în fiecare pas a procesului și oferirea posibilității de a 

alege, de a-și asuma consecințele propriilor alegeri și de a trage concluzii. Deseori, aceștia se confruntă 

cu sentimentul puternic al neputinței atât cât privește propria persoană cât și în ceea ce priveste 

rezolvarea anumitor situații de criza, pentru că nu au avut ocazia experimentării propriilor decizii și pentru 

că nu li s-a dezvoltat capacitatea de a face față propriilor decizii, indiferent că vorbim despre succese 

sau eșecuri.  

Recomandări 

 

• stabilirea unui plan de dezvoltare a autonomiei și independenţei de către educator, în urma  

instruirii copilului în ce priveşte luarea deciziilor; 

• monitorizarea periodică şi frecventă a planului de dezvoltare a independenței și evaluarea 

corectitudinii deciziilor luate. Oferirea unui feedback continuu ca urmare a observării 

modului în care copiii iau decizii zilnice; 

• lucrul în grup ar ajuta copilul să observe încercările şi erorile sale dar și ale colegilor săi în 

luarea deciziilor;  

• încurajarea de a gândi și propune propriile soluții în situații simple de viață (ce program 

preferă, ce vor sa mănânce, etc.);  

• crearea ocaziilor/situațiilor de a-și apăra propriul punctul de vedere;   

• diminuarea dependenței de adult. 

Dacă este să facem o totalizare a setului de recomandări atunci, cel mai important este să  

accentuăm în mod deosebit: 

• menținerea legăturilor afective cu familia, paralel cu activitățile de consiliere și responsabilizare 

a părinților, (vizite în familie, petrecerea vacanțelor împreună, etc.);  

• consilierea și formarea continuă a specialiștilor în lucrul cu copilul instituționalizat. 

 

1.3.  Dezvoltarea abilităţilor/deprinderilor de viaţă, cele mai importante repere în viaţa  

        copiilor 

 

În contextul unui sistem educațional, centrat mai mult pe informare decât pe formare, suntem puși în  

situaţia în care oferta activităţilor extracuriculare, ce ar putea stimula implicarea directă a copiilor în viaţa 

comunităţii cu costuri minime, este din păcate foarte scăzută. Aceasta presupune că, copiii din mediul 

rezidențial au oportunități mai mici de dezvoltare a abilităţilor sociale şi de viaţă, adaptarea şi integrarea 

lor în societate, realizându-se cu o mai mare dificultate. Deprinderile pentru viaţa independentă sunt de 
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fapt acele abilităţi tehnice şi psihosociale, ce pot fi asimilate de un copil până la vârsta maturităţii, care îi 

permit acestuia să aibă o viață socială bună, fără a depinde sau a avea nevoie de asistenţa din partea 

celor din jur, folosind posibilitățile pe care societatea le are. 

În acest context, copii din centrele de plasament în mod deosebit au nevoie de a fi pregătiți pentru o viață 

de sine stătătoare prin acumularea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților, aptitudinilor, calităților care i-ar 

putea proteja și ajuta să depășească cu ușurință eventualele riscuri sau dificultăți, ținând cont de faptul 

că aceștia au fost lipsiți de un context favorabil care le-ar fi dat posibilitatea de a învăța în copilărie, 

aceste abilități (în absenţa modelului familial) neputând experimenta metoda „încercării şi a erorii” 

(primind totul de-a gata, și nefiind suficient motivaţi să caute singuri soluții). Viața în instituție duce la o 

puternică dependență de grup. Principalul pattern comportamental fiind cel reflectat de grupul de colegi 

din centru (nu întotdeauna cel mai eficient), care în același timp îndeplinește și rolul de securizare a 

copilului prin modul în care îi ajută pe copii să facă față diferitor situații grele sau de suferință. Astfel, 

învățarea deprinderilor de viață îi ajută pe copii să-și formeze noi modele comportamentale care i-ar ajuta 

să facă față eficient situațiilor de criză, provocărilor vieții, contribuind la stabilirea unor relații sănătoase 

cu cei din jur. Fiecare copil, în funcție de ce vârstă are și în ce mediu a crescut, are nevoi specifice care 

necesită o abordare la fel de specifică. Cu cât mai timpuriu sunt învățate abilitățile de viață, cu atât mai 

pregătiți vor fi copiii pentru a face față și a se implica activ în viața comunității. Fiecare abilitate dobândită 

va facilita obținerea următoarei abilități, astfel, treptat, împreună are loc procesul de autorealizare a 

persoanei. Fiecare etapă de dezvoltare are nevoi diferite specifice care urmează a fi împlinite. Copiii au 

nevoie de oportunități de înțelegere, descoperire, dezvoltare a propriilor calități, aptitudini, talente, abilități 

care să-i ajute să-și îmbunătățescă calitatea vieții, devenind astfel agenți ai schimbării propriei vieți. 

Abordarea deprinderilor de viață la diferite etape de dezvoltare 

Diferite abilități sunt specifice diferitor grupe de vârstă, astfel că la vârste mai mici, așteptările sunt mai 

mici și mai concrete, spre deosebire de vârste mai mari la care așteptările sunt mai mari și mai abstracte. 

În același timp, e bine de știut că, copiii nu învață abilitățile în ordine cronologică: uneori la o vârstă mai 

mică au lipsit anumite deprinderi pe care semenii lor le-au învățat. Acest lucru este mai specific copiilor 

din centrele de plasament care au pauze în educație.  

Dacă să vorbim în linii generale, atunci la grupul de vârstă 8 ani -14 ani se conturează nevoia stimulării 

suplimentare de dezvoltare a personalității. Trebuie să ținem cont de faptul că sunt limitați în contactul 

cu mediul deschis, nu știu să dezvolte strategii de adaptare sau de coping. Pentru a facilita exprimarea 

acestora putem utiliza suportul grafic, stimulând participarea prin mici recompense (fructe, dulciuri, etc.) 

Atunci când vorbim de grupul 15 ani -18 ani, este un grup aparte, pentru că vorbim de adolescență și 

prima etapă a tinereții, o etapă mai delicată, plină de incertitudini, paradoxuri, emoții noi, legate de viitor 

și de cunoașterea propriei personalități. În această perioadă, în mod deosebit aceștia au nevoie de un 

model la care să se raporteze și pe care să-l perceapă ca pe un egal. În acest context, este necesară o 

abordare deschisă și o comunicare sinceră bazată pe nevoile și dificultățile cu care se confruntă, ținând 

cont de reticența acestora în a verbaliza ceea ce simt din cauza fricilor sau a lipsei de experiență în a se 

evalua. Pentru aceasta este nevoie și de o cunoaștere a procesului de dezvoltare și a particularităților 

de vârstă, începând cu vârsta preșcolară, lipsită de independență până la stadiul de adult independent.  
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II. PARTENERIATE PENTRU INCLUZIUNEA SOCIO-

EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR DIN CPT: BUNE PRACTICI 

DEZVOLTATE DE A. O. CCAF-PRODOCS ÎN CADRUL 

PROIECTULUI „INCLUZIUNEA SOCIO-EDUCAȚIONALĂ A 

COPIILOR ÎN SITUAȚIE VULNERABILĂ” 

În capitolul dat veți afla despre: 

• metode și instrumente de identificare a abilităților, așteptărilor și dificultăților în plan cognitiv, psiho-emoțional 

și social; 

• rolul CPT și a școlii în identificarea abilităților, așteptărilor și dificultăților fiecărui copil cu referire la incluziunea 

socio-educațională; 

• pregătirea și adaptarea copilului în situație vulnerabilă la noile condiții ale CPT și a școlii, dar și a instituțiilor 

la nevoile copilului; 

• rolul și responsabilitățile tuturor părților implicate în procesul de incluziune socio-școlară a copiilor din CPT, 

precum și modalități eficiente de cooperare și comunicare pentru realizarea scopului; 

• strategii cheie care facilitează procesul de incluziune socio-educațională a copiilor din CPT; 

• experiența A. O . CCAF-PRODOCS și a CPT partenere în dezvoltarea și implementarea practicilor de 

incluziune socio-educațională a copiilor în situație vulnerabilă. 

2.1. Intervenția CPT și a școlii întru susținerea și facilitarea procesului de   

       incluziune socio-educațională a copiilor vulnerabili 

 

Identificarea abilităților, dificultăților și nevoilor în plan cognitiv, psiho-emoțional, social și a 

așteptărilor fiecărui copil cu referire la incluziunea socio-educațională 

Conform HG Nr. 591 din  24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor 

minime de calitate1, următoarele servicii sunt prestate în cadrul Centrului: 

• asigură asistenţă educaţională a copiilor la pregătirea temelor pentru acasă. 

• servicii de educaţie informală prin învăţarea normelor şi a comportamentelor cotidiene, formarea 

deprinderilor de viaţă etc. 

• servicii de (re)integrare a copilului în familie şi alte forme de protecţie. 

Standardul 14 din Capitolul III al Standardelor minime de calitate (din prezentul regulament) prevede 

faptul că Prestatorul de serviciu (CPT) facilitează accesul copilului la instruire şi educaţie în instituţiile de 

învăţămînt din comunitate. Astfel, școala din comunitate oferă serviciile educaționale, iar CPT asigură 

asistenţă educaţională copiilor la pregătirea temelor pentru acasă. 

                                                
1 http://lex.justice.md/md/372569/   

http://lex.justice.md/md/372569/
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Identificarea abilităților, potențialului și a dificultăților în dezvoltarea copilului și, implicit, a 

copiilor în situație vulnerabilă/CES este extrem de importantă din perspectiva intervenției 

timpurii, în rezultatul căreia dificultățile pot fi reduse sau chiar remediate.  

În Republica Moldova, identificarea problemelor în dezvoltarea copilului și cerințelor lui speciale de 

educație, se face de către organe/structuri specializate la nivel local/instituțional, regional și național. 

Conform Metodologiei de evaluare a copilului aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr 99 

din 26 februarie 20152 procesul de evaluare este orientat spre identificarea necesităților individuale ale 

copiilor pe domenii de dezvoltare, a capacității de învățare a acestuia, și de identificare a potențialu lui 

actual și a potențialului optim.  

Conform metodologiei, în funcție de nivelurile la care se realizează și obiectivele urmărite, evaluarea 

dezvoltării copilului poate fi inițială, complexă și specifică: 

Evaluarea inițială se realizează în cazul existenței unor semne privind potențialele probleme de 

dezvoltare ale copilului, sesizate de către părinți, medicul de familie sau cadrele didactice în urma 

observărilor, rezultatelor școlare, comportamentului copilului și aplicării Listei de control pentru 

identificarea inițială a problemelor in dezvoltarea copilului (poate găsită în Anexa 1 a prezentei 

metodologii). Evaluarea inițială se desfășoară în cadrul instituției de învățămînt de către Comisia 

Multidisciplinară Intrașcolară (CMI).  

Evaluarea complexă se realizează de către Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP), realizată 

cu scopul stabilirii CES a copilului, stabilirii și recomandării programelor de suport educațional, de suport 

specific (asistență/consiliere psihologică, logopedică, ocupațională, etc.) 

Evaluarea specifică, se realizează în cazul în care în urma evaluării complexe a copilului se determină 

anumite dificultăți de dezvoltare într-un domeniu concret și sunt necesare investigații specifice, cu 

aplicarea unor instrumente standardizate, observări de durată ale copilului in mediile ambientale.  

În anumite cazuri, in scopul asigurării caracterului complex al evaluării, pot fi solicitate instituțiilor de resort 

evaluări complementare, medicale și sociale, care să elucideze, respectiv:  

a) starea de sănătate a copilului, cu specificarea factorilor care pot determina dificultățile de învățare, de 

integrare socială și problemele de comportament;  

b) problemele din mediul familial și școlar, problemele socio-economice care pot determina dificultățile 

de învățare, de integrare socială și probleme de comportament ce pot afecta dezvoltarea armonioasă a 

copilului. 

Evaluarea medicală și evaluarea socială se realizează, de către serviciile specializate: medicul de 

familie, asistentul social comunitar, specialiștii Direcției Asistență Socială și protecție a Familiei, CPT, din 

teritoriul unde are domiciliu copilul evaluat.  

Ce instrumente și modalități practice eficiente pot fi utilizate de către specialiștii din cadrul CPT 

și membrii CMI din cadrul școlii pentru a identifica abilitățile, dificultățile și nevoile cu referire la 

incluziunea socio-educațională a copiilor din CPT? 

                                                
2 https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_99_26_02_2015.pdf  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_99_26_02_2015.pdf
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Metoda de bază și cea mai frecvent utilizată în procesul identificării abilităților și dificultăților  este 

observarea copilului. Aceasta se realizează în scopul sesizării unor aspecte esenţiale ale dezvoltării lui. 

Metoda observării include drept instrumente: a/ Grila de observare; b/ Fișa de observare și c/ Caietul de 

observare3. În procesul de observare participă toți adulții care au atribuții în asistența copilului:  

• Personalul didactic și membrii CMI (învățători, profesori, cadre didactice de sprijin, psihologi, 

logopezi) sunt împuternici să realizeze o observare pedagogică profesionistă. Contribuția lor 

permite identificarea celor mai relevante informații, constatări privind copilul, particularitățile lui de 

dezvoltare.  

• Părinții, specialiștii din cadrul CPT, care cunosc istoria dezvoltării copilului, aspecte ale vieții de 

familie, practicile educaționale utilizate în familie, relația familiei cu instituția de învățământ, 

planurile de viitor ale familiei vizavi de copil.  

• Profesioniștii din domeniile non-educaționale (sănătate, asistență socială) care, în virtutea 

atribuțiilor, interacționează cu copilul. Aceștia pot aduce noi aspecte, analize și argumente 

complementare privind cerințele speciale ale copilului: de dezvoltare sau educaționale. 

Observarea se desfășoară, de regulă, nu în cadrul unui singur episod evaluativ, ci într-o perioadă 

mai îndelungată, suficientă pentru formularea unor constatări și concluzii pertinente.  

Pentru realizarea eficientă a procesului de evaluare/identificare a abilităților, a dificultăților, așteptărilor și 

dificultăților în plan cognitiv, socio-emoțional și de comunicare/limbaj  a copiilor este necesară cooperarea 

între toți actorii implicați în proces și în lucrul cu copiii din cadrul CPT. Procesul de evaluare în echipă 

necesită următoarele precondiții: 

• Scop comun, strategii și roluri bine definite, care să conducă la rezultatele așteptate într-un 

interval de timp determinat; 

• Bună gestionare a relațiilor psihologice între membrii grupului, fapt care să implice 

armonizarea relațiilor afective, o relație bună a membrilor echipei cu autoritatea formală. 

• Metodologie structurată. 

• Existența diferențelor de rol (sarcinile și activitățile asumate de fiecare din membrii echipei). 

• Implicarea activă a fiecărui membru al echipei în îndeplinirea scopului, flexibilitate, 

adaptabilitate, creativitate. 

Anexa 2 al prezentului Ghid propune o serie de instrumente ce pot fi utilizate de către membri CMI și 

echipa CPT în procesul de identificare a abilităților, dificultăților și necesităților de dezvoltare în plan 

cognitiv, socio-emoțional și de limbaj/comunicare ale copiilor4. 

Procesul de proiectare a intervenției pentru reducerea vulnerabilității și facilitarea incluziunii 

socio-educațională a copiilor 

Figura 1 Etapele procesului de intervenție reducerea vulnerabilității și facilitarea procesului de   

incluziune socio-educațională a copiilor 

                                                
3 Anexa 4 a Metodologiei de evaluare a copilului aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr 99 din 26 februarie 2015 
4 Extras din cadrul Anexei 4 a Metodologiei de evaluare a copilului aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr 99 din 26 

februarie 2015 
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Traseul educaţional al copilului (pîna la şcoala şi asigurarea continuităţii)  

Dacă copilul plasat în cadrul CPT nu a frecventat o instituţie educaţională sau alte servicii educaţionale 

sau de intervenţie timpurie, se recomandă(!) organizarea unei perioade de pregatire pentru incluziunea 

educaţională a copilului. Acestea pot fi: includerea copilului în diverse activităţi, excursii la şcoală, 

participarea la diverse activităţi extracuriculare. Astfel de activităţi vor ajuta copilul să se adapteze mai  

bine la colectivitatea de copii şi la cerinţele mediului şcolar.  

Din momentul adresării privind înregistrarea copilului în sistemul educaţional, aceasta se execută fără a 

impune careva bariere. Imediat după aceasta se constituie echipa intraşcolara care va monitoriza cazul, 

cu includerea profesorului clasei incluzive în componența sa. 

Învăţătorul va observa copilul pe o perioada de câteva săptămâni pentru a înţelege care sunt cerinţele 

speciale ale acestuia şi cum poate acesta să fie cât mai implicat în activităţile de grup.  

În cazul în care acesta întâmpină dificultăţi şi are nevoie de sprijin din partea specialiștilor, prin intermediul 

CMI se va apela la suportul SAP. SAP va realiza evaluarea complexă şi va elabora recomandări privind 

incluziunea educaţională a copilului. În dependenţă de recomandările SAP se va:  

➢ Elabora Planul Educațional Individualizat (PEI); 

➢ Identifica cadrul didactic de sprijin (acolo unde este cazul); 

➢ Adapta metodele de lucru la clasă (ale cadrului didactic  la clasă împreună cu cadrul didactic de 

sprijin); 

➢ Stabili instrumentele de monitorizare  a progresului şcolar al  copilului conform obiectivelor stipulate 

în PEI; 

➢ Monitoriza progresul şcolar al copilului de către echipa intraşcolară; 

Plasame
nt

•Plasamentul copilului în situație vulnerabilă în cadrul CPT

•Cunoașterea copilului și acordarea suportului în adaptarea la condițiile noului mediu de viață 

Școlariz
are

•Pregătirea copilului pentru școlarizare

•Acordarea suportului în procesul de adaptare la noul mediu școlar 

Evaluare
copil

•Evaluarea inițială: CMI examinează cazul și determină natura dificultăților de învățare care necesită 
suport adițional. CPT acordă suport și informație în procesul de evaluare.

•Evaluare complexă: Dacă este necesar, CMI referă cazul către SAP care realizează evaluarea complexă 
și stabilește formele de suport educațional

Pregătire 
mediu 
școlar

•Organizarea activităților de sensibilizare cu colegii și părinții acestora

•Pregătirea cadrelor didactice în lucrul cu elevii din cadrul CPT (evaluarea necesităților, dezvoltarea și 
organizarea programului de formare care include traininguri și sesiuni de mentorat)

acordare 
suport

•La nivel de școală: elaborarea și implementarea PEI; asistență educațională/CDS; consiliere psihologică

•La nivel de CPT: suport în pregătirea temelor, activități de comunicare, consiliere psihologică, menținerea 
legăturii cu familia/pregătirea pentru re-integrare familială

Evaluare 
progres

•Un proces continuu realizat de CMI și echipa de specialiști ai CPT
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➢ Include copilul cu CES/cu dizabilităţi în toate activităţile din viaţa grupului şcolar. 

➢ Orienta (după caz) spre anumite tipuri de  servicii suplimentare (medic, psiholog, logoped, asistent 

social, etc.).  

Pentru a asigura şanse egale şi acces la educaţie de calitate pentru fiecare copil, tînăr, adult, la toate 

nivelurile şi treptele sistemului de învăţămînt este nevoie de cooperarea a mai multor părţi.  

 

Acţiuni de întreprins în cadrul şcolii 

➢ elaborarea planuri individuale, adaptarea curriculei şi a metodelor de evaluare curentă; 

➢ implementarea planurilor individuale; 

➢ pregătirea mediul în care va fi inclus copilul cu CES/în situație vulnerabilă (lucrul cu colegii de clasă) 

➢ asigurarea sprijinului metodico-didactic cadrelor didactice (seminare de formare în domeniu, 

literatură de specialitate);  

➢ informarea cu regularitate a specialiștilor CPT / părinţilor  şi comunitatea cu privire la calitatea 

educaţiei incluzive  oferită copiilor; 

➢ redirecţionarea cazurilor atipice în serviciile de consultanţă conform necesităţilor. 

➢ dezvoltarea serviciilor educaţionale extracurriculare; 

➢ colaborarea cu CPT în care este plasat copilul, cu alte instituţii generale şi Centre ce oferă servicii 

de sprijin; 

➢ evaluarea procesului de educaţie incluzivă prin implicarea specialiștilor CPT, părinţilor, copiilor, 

experţilor, cadrelor didactice; 

Autorităţile administraţiei publice locale  

➢ evaluarea şi monitorizarea necesităţilor copiilor şi familiilor, tinerilor şi adulţilor din comunitate; 

➢ conlucrarea cu instituţiile de învăţămînt şi susţinerea financiară a activităţilor legate de incluziunea 

copiilor în situație vulnerabilă / cu CES; 

➢ identificarea tipului şi numărului de servicii de susţinere necesare pentru educaţia incluzivă; 

➢ dezvoltarea serviciilor de asistenţă, sprijin, reabilitare etc. pentru copii, tineri, adulţi, familie, servicii 

extracurriculare, de informare şi sprijin cadrelor didactice și specialiștilor din cadrul CPT din 

perspectiva incluziunii socio-educaționale și re-integrării familiale a copiilor; 

➢ dezvoltarea parteneriate cu societatea civilă şi alţi actori comuntari în vederea facilitării integrării 

copilului; 

➢ formarea şi sensibilizarea opiniei publice locale cu referire la problemele copiilor, tinerilor, adulţilor 

din perspectiva incluziunii socio-educaționale a copiilor cu CES/în situație vulnerabilă.  

Familia / CPT 

➢ participă la procesul de evaluare a copilului; 

➢ este responsabilă de şcolarizarea copilului; 

➢ asigură continuitatea procesului educaţional în mediul de familie/CPT; 

➢ este implicată în luarea deciziilor vizând copilul şi în programele de abilitare/reabilitare continuă a 

dezvoltării copilului; 

➢ participă la activităţile şcolare şi comunitare de promovare a educaţiei incluzive; 

➢ beneficiază de informare şi instruire privind educaţia incluzivă; 

➢ creează asociaţii de părinţi şi grupuri de sprijin pentru promovarea respectării drepturilor copiilor. 
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Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de 
o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o 
semnificaţie aparte în societatea noastră. 

 

Soluții ce pot fi implementate pentru facilitarea procesului de adaptare a copilului la condițiile și 

regulile din CPT și a școlii, precum și stabilirea relațiilor cu copiii, specialiștii și profesorii 

Reguli de „aur” în crearea mediului educaţional incluziv:5 

i.) Incluziunea tuturor 

❖ Valoarea educaţiei incluzive derivă, pentru elevii cu CES, din întîlnirea şi comunicarea cu  ceilalţi 

colegi.  

❖ Profesorii ar putea să explice celorlalţi copii motivele pentru care unii nu pot vorbi, se comportă diferit, 

se deplasează cu deficienţe etc. Diversitatea ar trebui recunoscută şi respectată. Creaţi situaţii 

educaţionale prin intermediul cărora elevii să descopere singuri cum colaborează cu colegii lor.  

❖ Atitudinile negative reprezintă, de obicei, cel mai mare obstacol în calea incluziunii. Copiii din 

clasă/şcoală s-ar putea să nu fie obişnuiţi cu copiii cu CES. Părinţii pot fi îngrijoraţi de „coborîrea 

standardelor”, în cazul în care copiii cu CES sînt incluşi în clasele obişnuite. Profesorii constituie un 

factor esenţial în cultivarea unor atitudini pozitive printre copii, părinţi şi bineînţeles, printre colegi. 

❖ În clasă, creaţi condiţii pentru „meditaţiile colegiale”. Elevii mai competenţi pot să-i ajute pe cei care 

obţin performanţe mai modeste. De asemenea, asiguraţi-vă că elevii cu nevoi speciale pot să aducă 

o contribuţie importantă în cadrul activităţilor şcolare, astfel încît să nu devină dependenţi sau obiecte 

ale „ajutorului”. 

❖ Distribuiţi însărcinări care să fie efectuate în grup, astfel ca toţi copiii să poată contribui la îndeplinirea 

lor, recunoscîndu-li-se în acelaşi timp aportul personal. 

❖ Gîndiţi-vă cum pot copiii cu CES să participe la jocuri şi activităţi sportive. De exemplu, un copil cu 

deficienţe de văz poate fi partenerul unui copil tipic la probele de alergare. Sau iniţiaţi un joc în care 

toţi copiii se mişcă cu ochii legaţi. 

❖ Susţineţi talentele tuturor copiilor, încurajînd participarea lor în cadrul activităţilor artistice din şcoală. 

 

ii.) Comunicarea  

Comunicarea este esenţială în educaţie. Profesorii trebuie să comunice cu copiii, copiii cu profesorii şi 

copiii între ei. Cînd predau, profesorii trebuie să comunice într-un mod foarte clar. Elevii sînt diferiţi şi 

posedă diverse stiluri de învăţare: unii învaţă mai bine vizual, alţii – auditiv sau exersînd. Un bun profesor 

întotdeauna foloseşte canale sau căi de comunicare variate şi repetă conţinuturile esenţiale folosind 

activităţi de învăţare în clasă şi în alte împrejurări. 

Profesorul ar trebui: 

❖ Să fie văzut bine de către toţi elevii - mai curînd să stea în picioare decît aşezat la catedră. 

❖ Să vorbească clar şi să ridice (uşor) vocea, dar să nu strige. Să folosească cuvinte simple şi fraze 

scurte. 

                                                
5 Rodica Solovei “„Educaţ ie Incluziva . Ghid meţodologic penţru insţiţuţ iile de î nva ţ a mî nţ primar s i secundar general”  Keysţone 

Moldova ”hţţp://www.keysţonemoldova.md/asseţs/documenţs/ro/publicaţions/Guide%20inclusive%20educaţion.pdf  

http://www.keystonemoldova.md/assets/documents/ro/publications/Guide%20inclusive%20education.pdf
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❖ Să atragă atenţia elevilor asupra mesajelor importante: „ascultaţi cu atenţie”- şi să stabilească 

contacte vizuale cu aceştia. Să repete mesajele importante. 

❖ Să folosească gesturi şi expresii ale feţii în timpul vorbirii pentru a-şi face înţeles mesajul. Să verifice 

dacă elevii au înţeles.  

❖ Să încurajeze copiii să recunoască atunci cînd nu înţeleg materia, ridicînd mîna şi punînd întrebări. 

De asemenea, ar trebui să facă acelaşi lucru dacă n-au înţeles ce au spus alţi elevi. 

❖ Să încurajeze copiii să mimeze ori să gesticuleze pentru a transmite mai clar mesajul.  

❖ Deseori colegii de clasă sau fraţii şi surorile unui copil cu CES pot să-l ajute pe profesor pentru a-l 

înţelege, de aceea trebuie de apelat la ajutorul lor. 

❖ Să îmbogăţească comunicarea orală cu imagini, desene şi mesaje scrise. 

 

iii.) Amenajarea sălilor de clasă 

❖ Aspectul sălilor de clasă poate ajuta sau, dimpotrivă, îngreuna procesul de învăţare al elevilor. 

❖ Copiii cu nevoi speciale trebuie să stea aproape de profesor şi de tablă. 

❖ Încercaţi să aranjaţi sala astfel încît copiii să se poată mişca liber, în special dacă au probleme de 

mişcare sau de vedere. Luaţi în calcul şi faptul că unii copii ar putea avea nevoie de mai multă 

lumină, în timp ce alţii ar putea avea ochi mai sensibili. 

❖ Mesele sau băncile elevilor pot fi aranjate în grupuri, astfel ca ei să poată lucra cu uşurinţă împreună 

şi să se poată ajuta reciproc. 

❖ Dacă spaţiul o permite, încercaţi să delimitaţi o zonă în sala de clasă unde să lucraţi cu anumiţi copii 

individual sau în grupuri mici în intervale de timp scurte.  

❖ Este bine să aveţi la îndemînă o varietate de activităţi pe care copiii să le poată folosi dacă şi-au 

terminat sarcinile înaintea celorlalţi. Aceasta ar putea include o minibibliotecă, fişe de lucru şi jocuri. 

❖ Este indicat să afişaţi schemele şi posterele mai curînd la nivelul ochilor copiilor decît sus, pe perete, 

folosind caractere, imagini şi simboluri mari, astfel ca acestea să fie uşor văzute şi înţelese de către 

toţi copiii. De asemenea, puteţi adăuga diferite obiecte reale pentru a fi atinse, ajutînd astfel copiii 

cu dificultăţi de vedere. 

❖ Unele lecţii ar fi mai bine să se ţină în afara sălii de clasă (de exemplu: la ştiinţe, biologie). 

 

iv.) Proiectarea orelor  

❖ Proiectarea lecţiei face mai eficient procesul educaţional. 

❖ Cînd proiectaţi o oră, gîndiţi-vă la rezultatele dorite pentru clasă, luată ca un tot întreg, iar apoi la cele 

individuale. Astfel veţi fi capabili să adaptaţi lecţia şi sarcinile date elevilor în funcţie de capacităţile, 

interesele şi motivaţiile lor. De exemplu, în timp ce clasa face exerciţii de adunare, unui elev i se pot 

da cinci operaţii în loc de zece, iar altul ar putea lucra la un nivel şi mai simplu - să numere elementele 

unor mulţimi. Aşadar, la aceeaşi lecţie, profesorul lucrează la diferite niveluri, în funcţie de nevoile 

copiilor.  

❖ Gîndiţi-vă cum puteţi să implicaţi activ copiii la lecţie. De exemplu, la lecţia despre unităţile de măsură, 

elevii îşi pot afla înălţimea ajutîndu-se unul pe altul. 

❖ Alegeţi cuvintele-cheie pe care le veţi folosi la lecţie. Menţionaţi-le la începutul lecţiei şi asiguraţi-vă 

că elevii le-au înţeles. 
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❖ Pregătiţi fişe de lucru pentru a le folosi în timpul lecţiei. Acestea pot fi alcătuite ţinînd cont de nevoile 

particulare ale copiilor, cum ar fi: caractere mari pentru cei cu deficienţe de vedere. 

 

Boxa 1 Intervenția și experiența proiectului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În implementarea proiectului ,,Incluziunea socio – școlară a copiilor din familii vulnerabile în 

sistemul educațional” CCAF PRODOCS a reușit să aplice o abordare  inovativă pentru sistemul 

educațional, în ceea ce privește organizarea serviciilor CPT prin prisma unei game largi de 

activități, îndreptate spre incluziunea copiilor aflați în plasament temporar. Intervenția 

proiectului se bazează pe acoperirea necesităților copilului în situație vulnerabilă, prin oferirea 

serviciilor de suport, educaționale și de sensibilizare, instruire și mentorat pentru cadre 

didactice și echipa CPT, cât și activități de lobby și advocacy. Parteneriatele cu DASPF, 

OLSDÎ, școala și familia constituie pilonii de bază în facilitarea procesului de incluziune și 

reintegrare a copilului aflat în plasament temporar.   

Activități / servicii educaționale  Evaluarea complexă a copiilor în situație 

vulnerabilă; 

Oferirea CDS în școală; 

Activitatea de suport școlar în CPT. 

Activități de sensibilizare, socializare și 

comunicarea  

Sensibilizarea colegilor de clasă a copiilor din 

CPT; 

Sensibilizarea părinților colegilor de clasă a 

copiilor din CPT; 

Activități de socializare și comunicare cu 

copiii din CPT. 

Activități de formare / mentorat 
Studiul necesităților de formare a cadrelor 

didactice și a specialiștilor CPT.  

Formări și ateliere informative pentru cadrele 

didactice din școlile partenere; 

Mentorat pentru angajații CPT. 

Advocacy și promovare  Activități de lobby și advocacy; 

Sensibilizarea prin mass-media și rețele de 

socializare.  

Elaborare materiale promoționale: filme, 

pliante. 

Dotare cu echipament și resurse 

metodologice 

 Oferirea rechizitelor necesare pentru 

desfășurarea activităților de suport școlar 

pentru copiii din CPT; 

Dotarea centrului de resurse din școală cu 

materialele și echipamentele necesare.  
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2.2.   Parteneriate pentru abordarea intersectorială a procesului de incluziune socio-          

educațională a copiilor din CPT  

Actorii de bază implicați în procesul de incluziune socio-educațională a copiilor din CPT 

 

Unul din obiectivele specifice (7.4) ale Strategiei sectoriale educaţie 20206, prevede „Dezvoltarea 

mecanismelor de constituire a parteneriatelor pentru educaţia de calitate”. În acest context, acţiunile 

prioritare ale Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” includ 

responsabilizarea societăţii pentru asigurarea unei educaţii de calitate din perspectiva diversificării 

formelor de implicare a comunităţii şi a familiei în procesul decizional, elaborarea mecanismelor de 

motivare a comunităţii şi a familiei pentru a participa la procesul decizional şi la rezolvarea problemelor 

şcolii, dezvoltarea programelor de sprijinire a iniţiativelor comunitare de implicare în rezolvarea 

problemelor educaţionale.    

În conformitate cu Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020, procesul de 

implementare a educaţiei incluzive este complex și implică participarea tuturor actorilor7:  

• autorităţile publice centrale: elaborează şi promovează politici relevante care asigură 

implementarea educaţiei inclusive; 

• instituţiile de învăţământ general: creează mediul educaţional incluziv, care să abordeze cultura, 

principiile și practicile școlii, astfel încât să asigure existenţa condiţiilor de bază în care să poată 

participa și învăţa toţi copiii; 

• familia: participă la procesul de evaluare a copilului, este responsabilă de școlarizarea copilului; 

este implicată în luarea deciziilor vizând copilul și în programele de abilitare/reabilitare continuă 

a dezvoltării copilului; participă la activităţile școlare și comunitare de promovare a educaţiei 

incluzive; creează asociaţii de părinţi şi grupuri de sprijin pentru promovarea respectării drepturilor 

copiilor; 

• instituţiile de formare profesională iniţială şi continuă: sincronizează formarea profesională a 

cadrelor didactice şi de conducere cu principiile educaţiei inclusive, promovate prin documentele 

de politici naţionale şi internaţionale;  

• asociaţiile obşteşti sunt partenerii autorităţilor în implementarea educaţiei incluzive. 

Pentru asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii, inclusiv și copiii din cadrul CPT, este 

necesară conjugarea eforturilor tuturor actorilor implicaţi în acest proces: autorităţi la nivel central și local, 

școală, părinţi, servicii de plasament, copii, societate civilă.  

Tabelul nr. 2 Actorii implicați în procesul de incluziune socio-educațională a copiilor din cadrul   

CPT 

Instituția Atribuțiile de bază cu referire la incluziunea socio-
educațională a copiilor din CPT 

Nivel central 

                                                
6 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494  
7 Hotărârea Guvernului RM nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru 

anii 2011-2020. În: Monitorul Oficial al RM, 15.07.2011, nr. 114-116/589. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355494
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Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale 

este abilitat să elaboreze, să promoveze şi să monitorizeze 
realizarea politicii statului în domeniul protecţiei copilului; 

Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării 

este abilitat: 
➢ să elaboreze și promoveze politicile în domeniul EI;  
➢ să asigure cadrul normativ și metodologic pentru dezvoltarea 

EI;  
➢ să creeeze și asigure funcționalitatea sistemului de formare 

inițială și continuă în domeniul EI;  
➢ să asigure resursele financiare necesare domeniului;  
➢ să monitorizeze și evalueze procesele la nivel național în 

scopul asigurării calității acestora 

Centrul Republican de 
Asistenţă Psihopedagogică 
(CRAP)8 

Misiunea Centrului constă în asigurarea dreptului la educaţie  de 
calitate pentru toţi copiii.  
Obiectivele Centrului sunt: 
➢ coordonarea şi monitorizarea activităţii Serviciului şi oferirea 

suportului metodologic acestuia;  
➢ elaborarea şi adaptarea instrumentarului de 

evaluare/diagnosticare a dezvoltării copilului;  
➢ elaborarea metodologiilor referitoare la asistenţa copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale şi copiilor în situaţie de risc 
pentru cadrele didactice, psihologii din instituţiile de 
învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general, cadrele 
didactice de sprijin, precum şi pentru prevenirea problemelor 
în dezvoltarea copilului în situaţie de risc;  

➢ asistarea metodologică autorităţilor administraţiei publice 
locale şi familiei copilului în procesul de incluziune şcolară;  

➢ asistarea, în caz de necesitate, a Serviciului în evaluarea 
complexă a copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor 
specifice ale copiilor. 

Nivel local 

Serviciul raional/municipal 
de asistenţă 
psihopedagogică (SAP)9 

➢ realizează evaluarea complexă a dezvoltării copiilor pentru 
asigurarea incluziunii educaţionale;  

➢ stabileşte CES şi elaborează recomandări privind măsurile de 
intervenţie şi serviciile de suport adresate copiilor cu CES, în 
funcţie de necesitățile lor specifice;  

➢ realizează reevaluarea copiilor cu CES, cel puţin o dată pe 
an;  

➢ emite recomandări privind  formele de incluziune a copilului 
(totală, parţială, ocazională) şi organizarea instruirii 
individuale a copiilor la domiciliu;  

➢ acordă asistenţă psihopedagogică, logopedică, psihologică, 
precum şi alte servicii, după caz, copilului inclus în instituţiile 
care nu dispun de servicii specializate;  

➢ oferă suport metodologic privind asistenţa psihopedagogică 
şi consilierea psihologică  instituţiilor de învățământ 

                                                
8 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică. HG nr732 din 16.09.2013. Monitorul Oficial 
nr.206-211 din 20.09.2013 
 
9 Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului raional/municipal de asistență psihopedagogică, aprobat prin HG nr732 din 
16.09.2013. Monitorul Oficial nr.206-211 din 20.09.2013 
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preşcolar, primar, secundar general, precum şi altor instituţii 
implicate în realizarea intervenţiilor menite să rezolve 
problemele cu care se confruntă copiii;  

➢ colaborează cu comisiile  multidisciplinare din instituţiile de 
învățământ în vederea evaluării copiilor şi organizării 
proceselor EI;  

➢ monitorizează, evaluează şi supervizează activitatea 
specialiştilor implicaţi în procesele EI;  

➢ administrează baze de date şi monitorizează la nivel 
raional/municipal situaţia tuturor copiilor beneficiari ai 
serviciilor de asistenţă psihopedagogică; iniţiază şi dezvoltă 
parteneriate cu diferite structuri;  

➢ desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi 
sensibilizare publică. 

Direcţiile asistenţă socială 
şi protecţie a familiei/ 
Direcţia municipală pentru 
protecţia copilului Chişinău 

Îndeplinește rolul de autoritate tutelară teritorială, fiind 
responsabil de: 
➢ acordarea sprijinului, în limita atribuţiilor, autorităţilor tutelare 

locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a 
copiilor aflați în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi şi 
participă la acest proces; 

➢ în caz de necesitate; asigură, la nivel teritorial, cooperarea 
dintre instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în domeniul 
protecţiei copilului. 

➢ exercită monitorizarea şi evaluarea activităţii instituţiei, 
inclusiv a modalităţilor de îngrijire şi educaţie a copiilor plasaţi 
în Centru. 

Nivel instituțional 

Centrele de Plasament 
Temporar 10 

Oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în dificultate, socializarea 
şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau 
adoptatoare şi în comunitate. Activitatea Centrului este 
coordonată cu autoritatea tutelară teritorială şi cu serviciul de 
asistenţă socială. 
Obiectivele Centrului sunt: 
➢ asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică 

a personalităţii copilului aflat în dificultate; 
➢ întreţinerea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în 

dificultate în conformitate cu particularităţile de vîrstă, 
individuale şi cu standardele minime de calitate; 

➢ facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia 
biologică, extinsă sau adoptatoare şi în comunitate; 

➢ stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a 
copilului din comunitatea în care copilul este (re)integrat; 

➢ monitorizarea situaţiei pre- şi postintegratoare a copilului şi a 
familiei în care acesta este (re)integrat. 

Instituția de învățămînt, 
cadrele didactice 

Administrația instituției11: 

                                                
10 Regulamentul-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului, aprobat prin HG Nr. 1018 din  13.09.2004 
11 „Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase elevului”, Ordinul ME nr. 970 din 11 

octombrie 2013. 
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➢ colaborează cu APL pentru asigurarea sănătății, siguranței și 
protecției;  

➢ dezvoltă parteneriate comunitare și foloseşte, în funcţie de 
nevoi, resursele existente în comunitate (cum ar fi CPT, 
serviciile de sprijin familial, asistenţi parentali profesionişti) 
pentru asigurarea protecţiei integrităţii fizice şi psihice a 
fiecărui copil. 

➢ administraţia instituţiei de învăţământ antrenează/atrage 
comunitatea (agenţi economici, servicii publice, ONG-uri, 
voluntari etc.) la îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, odihnă 
şi petrecere a timpului liber pentru copii. 

➢ comunică sistematic şi implică familia/reprezentantul legal al 
copilului (în cazul nostru, specialiștii CPT) şi comunitatea în 
procesul decizional. În acest context, administraţia instituţiei 
de învăţământ elaborează un set de proceduri democratice 
de delegare, promovare a părinţilor/reprezentanților legali în 
structurile decizionale ale şcolii.  

➢ elaborează proceduri privind participarea părinţilor/ a 
tutorilor/reprezentanţilor legali la îmbunătăţirea rezultatelor 
şcolare şi asigurarea progresului şcolar.  

Cadrele didactice12: 
➢ să informeze părinţii/reprezentanţii legali cu privire la 

obiectivele învăţării și la așteptările faţă de elevi în 
conformitate cu prevederile legale; 

➢ să motiveze implicarea părinţilor/reprezentanților legali şi a 
membrilor comunităţii, menite să sporească calitatea 
educaţiei la nivel de clasă sau instituţie; 

➢ să identifice domeniile de interes comune ale școlii, 
familiei/reprezentanților legali și comunităţii pentru 
dezvoltarea proiectelor educaţionale; 

➢ să organizeze evenimente interactive cu elevii, 
părinţii/reprezentanții legali și membrii comunităţii în funcţie 
de interesul, capacităţile şi cultura acestora, menite să 
consolideze relaţia între școală și comunitatea locală şi să 
eficientizeze procesul educaţional; 

➢ să antreneze structurile asociative ale copiilor/elevilor şi ale 
părinţilor, precum şi instituţiile partenere din comunitate în 
elaborarea proiectelor educaţionale în scopul consolidării 
coeziunii între toţi actorii educaţionali din instituţie. 

Comisia multidisciplinară 
intra-școlară (CMI)  

CMI este structura de coordonare generală a proceselor EI la 
nivelul școlii. În componența CMI intră, în calitate de membri 
permanenţi, directorul adjunct pentru instruire, psihologul şcolar, 
cadrul didactic de sprijin, un învăţător şi un profesor, deţinători de 
grade didactic:e, învăţătorul sau dirigintele elevului cazul căruia 
este examinat în comisie. Atribuțiile de bază ale CMI sunt: 
➢ organizarea evaluării inițiale a dezvoltării elevilor; 

➢ referirea elevilor către SAP pentru evaluarea complexă; 

                                                
12 Standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învăţământul general, Chișinău, 2016, 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
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➢ asigurarea realizării recomandărilor SAP, formulate în 

rezultatul evaluării complexe a dezvoltării elevului, privind 

necesitățile de asistență a acestuia; 

➢ acordarea asistenței metodologice cadrelor didactice, altor 

categorii de personal implicat în asistența elevului cu CES; 

➢ organizarea activității echipelor de elaborare și realizare a 

planurilor educaționale individualizate pentru elevii cu CES; 

➢ monitorizarea/evaluarea activității structurilor și serviciilor 

școlare de suport educațional pentru elevii cu CES;  

➢ valorificarea practicilor educaționale din perspectiva 

educației incluzive. 

 

Familia copilului în 
situație vulnerabilă  

Pentru a asigura menținerea și/sau îmbunătățirea relației părinte 
– copil și implicarea acestuia în procesul educațional, se 
recomandă instituirea parteneriatelor între toți actorii (specialiștii 
CPT – școală – asistentul social comunitar – APL – DASPF) și 
abordarea intersectorială a cauzelor care au favorizat plasarea 
copilului în CPT.  

 

Cum pot fi realizate parteneriatele socio-educaționale între toți actorii implicați în procesul de 

incluziune a copiilor în situație vulnerabilă din cadrul CPT?  

În procesul de promovare și dezvoltare a politicilor și practicilor incluzive, un rol important îl au 

parteneriatele socio-educaționale între toți actorii relevanți. Parteneriatele, formale și informale, se 

manifestă pe toată verticala, la toate nivelurile, dar și pe orizontală între sectoarele cu atribuții în domeniu, 

constituind o matrice de instituții și procese interconectate.  

În procesul de promovare și dezvoltare a politicilor și practicilor incluzive, un rol important îl au 

parteneriatele socio-educaționale între toți actorii relevanți: 

La nivel central, parteneriatul ia forma colaborării intersectoriale între ministerele și agențiile 

guvernamentale care împărtășesc aceleași viziuni privind dreptul la educație al tuturor copiilor și își 

asumă angajamentele conforme misiunii instituțiilor respective, pentru realizarea acestui drept. 

Domeniile cu cea mai directă implicare în problematica EI sunt educația, protecția/asistența socială și 

sănătatea. În scopul realizării efective și eficiente a colaborării pe domeniul EI și al drepturilor copiilor în 

general, la nivel central se constituie și activează Consiliul pentru implementarea Programului național 

de dezvoltare a educației incluzive13 și Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului14. 

La nivel raional, structurile și serviciile din domeniile de referință asigură funcționalitatea mecanismelor 

de colaborare intersectorială pentru implementarea educației incluzive, protecției copilului și asigurării 

incluziunii socio-educaționale a acestora. În majoritatea raioanelor, activează comitete de coordonare 

                                                
13  Creat prin Dispoziția ME nr.338 din 14.06.2010 (componența Consiliului modificată prin Dispoziția ME nr.27 din 02.02.2016). Reunește reprezentanți ai 
Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne, 
precum și reprezentanți ai UNICEF și ONG-urilor active în domeniu. 
14 Instituit prin HG nr.1001 din 30.09.2005. Din componența Consiliului fac parte reprezentanți ai APC, Avocatul poporului pentru drepturile copilului, ai ONG-
urilor, precum și reprezentantul UNICEF în Republica Moldova. 
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intersectorială a protecției și asigurării drepturilor copiilor, care monitorizează dezvoltarea educației 

incluzive la nivel de raion și contribuie, prin deciziile sale, la promovarea proceselor EI.  

Cele mai importante arii de colaborare sunt cele de interes comun, care vizează:  

• Evaluarea multidisciplinară și identificarea necesităților copiilor și familiilor.  

• Proiectarea și asigurarea furnizării celor mai adecvate forme de suport.  

• Crearea și consolidarea serviciilor de suport educațional și a serviciilor sociale pentru copii și 

familie.  

• Schimbul de date și informații.  

• Asigurarea durabilității proceselor. 

În mod evident, dezvoltarea cea mai amplă o au parteneriatele la nivel instituțional, acolo unde se află 

beneficiarii intervențiilor coordonate ale specialiștilor din diferite domenii. Promovarea și dezvoltarea 

parteneriatelor în mediul educațional face o diferența reală și aduce plusvaloare procesului educațional 

prin contribuția la furnizarea de oportunități de sprijin și servicii adiționale, care contribuie la calitatea 

învățării și a bunăstării copiilor, în general. Este aproape un lucru comun și obișnuit ca instituțiile de 

învățământ, în special școlile, să colaboreze cu diverse organizații pentru a identifica și aplica noi 

modalități de a răspunde, la un nivel cât mai înalt de calitate, cerințelor individuale și specifice ale celor 

care învață. În aceeași ordine de idei, tot mai insistent se vorbește despre rolul școlii în dezvoltarea și 

asigurarea coeziunii sociale, aceasta fiind considerată cel mai bine poziționată în centrul proceselor 

respective. În mod special, se accentuează rolul școlii în dezvoltarea gândirii critice a copiilor/tinerilor și 

promovarea unui etos incluziv general, care favorizează coeziunea. Pornind de la aceste idei de bază, 

fiecare școală își va proiecta propriile politici de parteneriat, le va consulta cu partenerii și va identifica 

cele mai adecvate forme, modalități, căi de realizare a lor. 

Un rol distinct îl au parteneriatele în scopul promovării incluziunii educaționale, a culturii incluzive în 

general. Intervențiile de succes sunt asigurate doar cu condiția creării unor echipe de promovare care să 

reunească reprezentanții tuturor părților interesate: școală, personal, copii, familii, membri ai comunității. 

Pentru a reuși în această privință: 

➢ subiecții menționați se vor coaliza în vederea stabilirii cerințelor speciale ale copiilor și identificării 

resurselor (școlare, familiale, comunitare) disponibile și adecvate pentru abordarea necesităților 

constatate.  

➢ cerințele copiilor trebuie privite din diferite perspective (educațională, socială, psiho-emoțională) 

și la fiecare etapă de intervenție în scopul satisfacerii cerințelor trebuie atrași un spectru larg de 

specialiști.  

➢ școala va deține leadership-ul și îi va ajuta pe toți actorii să îmbrățișeze ideea și filozofia 

incluziunii. 

 

Boxa 2 Experiența CCAF-PRODOCS în stabilirea parteneriatului local  

 

 

 

 

 

Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (DASPF) și Organul Local de Specialitate în 

Domeniul Învățămîntului (OLSDÎ) sunt partenerii locali de bază ai proiectului în facilitarea 

procesului de incluziune socio-educațională a copiilor din CPT. În acest sens, CCAF 

”PRODOCS” are semnate acorduri de colaborare cu aceste instituții în fiecare regiune a 

proiectului.  

Scopul acordului îl constituie cooperarea în organizarea activităților orientate spre 

promovarea drepturilor copilului și facilitarea accesului la educație de calitate într-un mediu 

incluziv pentru copiii în situație vulnerabilă, aflați în plasament temporar. Domeniile de 

cooperare se referă la activităţile descrise în planul de acțiuni care se prezintă și semnează 

anual.  
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Colaborarea dintre şcoală şi familie – o reuşită a procesului educaţional 

Şcoala trebuie să colaboreze cu familia/specialiștii din cadrul CPT în domeniul învăţării elevului în 

dificultate, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, intelectuale, morale şi estetice, 

în domeniul deprinderilor muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în 

diferite domenii de activitate în afară de clasă şi şcoală. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa atunci când 

între cei doi factori, şcoală şi familie există o conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Dezvoltarea parteneriatelor cu familia/specialiștii din cadrul CPT şi comunitatea este esenţială în 

asigurarea unui proces educaţional incluziv de calitate. Şcolile, familia / specialiștii din cadrul CPT şi 

comunitatea sunt contexte importante care influenţează simultan învăţarea şi incluziunea copiilor.  

Modalităţi de colaborare a școlii cu familia și/sau specialiștii din cadrul CPT pentru asigurarea 

unei educaţii de calitate pentru toţi copiii 

• Organizarea ședințelor comune cadre didactice – părinți – specialiști din cadrul CPT cu privire 

la acordarea suportului în procesul de incluziune socio-școlară a elevilor în situație vulnerabilă din 

cadrul CPT este foarte importantă. La şedinţele cu părinţii și/sau specialiștii din cadrul CPT este 

important de abordat pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în învăţarea lecţiilor precum şi în controlul 

temelor pentru acasă. Părinţii și/sau specialiștii din cadrul CPT trebuie să cunoască modul în care 

se controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul în care întâmpină unele greutăţi în realizarea 

lor. Părinţii trebuie să cunoască felul în care elevul se comportă faţă de învăţătoare şi faţă de colegii 

de clasă, dacă purtarea lui pe stradă şi în alte locuri este corespunzătoare. Ar fi bine ca, cel puțin 

periodic, reuniunile, activitățile cu părinții să fie organizate în alte locații decât cea școlară sau CPT 

(în parc, la picnic, la biserică etc.). 

• Organizarea activităţilor de informare pentru părinţi/educație parentală, axate pe diverse 

tematici relaţionate cu educaţia copilului și cu incluziunea copiilor cu CES (ședinţe cu părinţii, discuţii 

individuale, în cadrul cărora părinţii/reprezentanții legali sunt informaţi despre oferta educaţională a 

școlii; progresul copiilor din punct de vedere academic și în ceea ce privește dezvoltarea personală). 

Un rol important au parteneriatele stabilite între membrii CMI şi părinţii/representanţii legali ai 

copilului cu CES prin informarea permanentă şi obţinerea acordului acestora din urmă pentru fiecare 
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etapă a procesului de incluziune educaţională a copilului cu CES. Activitățile ar fi bine să rezulte din 

evaluarea anticipată a necesităților părinților în diferite forme de suport care să le consolideze 

competențele parenting.   

Educaţia parentală se realizează prin organizarea, cu o anumită periodicitate (stabilită în 

conformitate cu necesitățile de formare) a unor activități informative și formative, orientate spre 

consolidarea capacității părinților, formarea de atitudini corespunzătoare rolurilor lor sociale, 

corectarea/ameliorarea comportamentelor de risc și practicilor parentale. În realizarea activităților 

instructive vor fi implicați diferite categorii de specialiști din cadrul școlii și a CPT, dar și din afara 

acestora: cadre didactice, psihologi, asistenţi sociali, cadre medicale, jurişti.  

 

Tabelul nr. 3 Lista tematicilor pentru sesiunile de informare/educația parentală 

 

Lista tematicilor pentru sesiunile de informare/educația parentală 

• Drepturile copilului. Drepturile şi obligaţiile părinţilor.  

• Sănătatea şi dezvoltarea psiho-socială a copiilor. Stimularea timpurie a dezvoltării copiilor.  

• Importanța școlarizării și a frecventării școlii.  

• Rolul părinților în procesul educațional.  

• Riscurile și consecințele abandonului școlar.  

• Consecinţele abuzului fizic, emoţional şi verbal al copilului. Consecințele violenței și 
neglijării.  

• Comunicarea cu copiii.  

• Prevenirea accidentelor copiilor.  

• Prevenirea instaurării comportamentelor vicioase ale copiilor (fumat, consum de droguri, 
alcool etc.).  

• Alimentația sănătoasă a copiilor.  

• Igiena locuinței și igiena personală etc. 

 

• Consolidarea asociaţiilor de părinţi, pentru ca acestea să devină structuri active şi dinamice ale 

legăturii dintre familie/reprezentanții legali şi şcoală. Este important ca în cadrul asociațiilor de părinți 

să fie incluși și părinți ai copiilor cu CES și specialiști din cadrul CPT.  

• Consultarea părinţilor și/sau specialiștilor din cadrul CPT legali în luarea unor decizii la 

nivelul școii prin participarea acestora la luarea deciziilor privind organizarea activităţilor 

extrașcolare, a activităţilor privind asigurarea sănătăţii şi siguranţei copilului, managementul școlii, 

curriculumul la decizia școlii etc. În conformitate cu prevederile legislaţiei15, părinţii/reprezentanții 

legali pot participa la luarea deciziilor cu privire la şcoală prin trei modalităţi: fiind membri ai 

comitetului de părinţi al clasei, ai consiliului reprezentativ al părinţilor şi ai asociaţiei de părinţi. 

• Implicarea tuturor părților (școală -  părinţi – specialiști din cadrul CPT) în soluţionarea unor 

situaţii dificile prin organizarea ședințelor pentru identificarea așteptărilor tuturor părților față de 

situația. familiei /reprezentanților legali faţă de incluziunea copilului; organizarea periodică a 

activităților de tipul ”Întreabă directorul școlii”; a ”Cutiei cu sugestii de la părinți”; confecționarea, 

asamblarea unor panouri informative pentru părinți, a altor materiale informative. Este important să 

fie examinate sugestiile și să se identifice modalități de a oferi răspunsuri și soluții la acestea.   

                                                
15 Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al RM, nr. 319- 324/634 din 24.10.2014. 
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• Realizarea periodică a chestionarelor de către școală și/sau specialiștii din cadrul CPT pentru 

a culege opinii cu privire la progresul educațional al copiilor în dificultate, realizări, necesități, soluții, 

etc.  

• Participarea familiei și/sau specialiștii din cadrul CPT  la elaborarea şi implementarea PEI.  

Școala poate încuraja implicarea activă a părinților și/sau specialiștilor din cadrul CPT în procesul 

de implementare a PEI prin: 

➢ comunicarea deschisă şi cu regularitate cu părinţii și/sau specialiștii din cadrul CPT şi elevul, 

utilizând în comunicare un limbaj simplu adecvat;  

➢ oferirea posibilității părinţilor/specialiștilor din cadrul CPT şi elevului să indice cum şi în ce măsură 

aceştia ar putea să se implice sau să consulte în procesul educațional;  

➢ informarea părinţilor/reprezentanţilor legali şi elevului despre subiectele ce vor fi discutate la 

întrunirea echipei PEI şi despre persoanele care vor fi prezente la întrunire; oferind posibilitatea 

părinţilor/reprezentanţilor legali şi elevului de a face comentarii utile în procesul de elaborare a 

PEI; 

➢ împărtăşirea cu părinţii și/sau specialiștii din cadrul CPT şi elevul a strategiilor stabilite şi 

consultarea punctului de vedere al acestora;  

➢ antrenarea părinţilor/reprezentanţilor legali în activităţi de formare și dezvoltare a competenţelor. 

Proiectarea unor mecanisme sistemice de implicare a părinților în educația propriilor copiii și în 

funcționarea instituțiilor de învățământ și a CPT în general se poate realiza în baza Cadrului celor Șase 

Zone ale Implicării Părinților16.  

Tabelul nr. 4 Cadrul celor Șase Zone ale Implicării Părinților 

Parenting Comunicare Voluntariat 

Acordarea sprijinului familial, 
asistarea familiilor în ceea ce 
privește dobândirea abilităților 
parentale, înțelegerea 
particularităților de dezvoltare 
a copiilor la diferite vârste și 
stabilirea/asigurarea în familie 
a condițiilor de învățare pentru 
copii la fiecare vârstă și nivel 
de educație. 

Școala și CPT comunică cu 
familiile și informează referitor 
la programul școlar și 
progresele copiilor. 
Comunicarea se realizează în 
sens dublu: școală-familie/ 
CPT - familie și familie-școală 
/ familie - CPT. Uneori 
comunicarea poate fi realizată 
cu implicarea tuturor părților: 
CPT – familie – școală. 
Comunicarea trebuie să fie 
eficientă și fiabilă. 

Școala și CPT organizează 
sesiuni de informare și 
formare pentru a recruta și a 
implica familiile drept 
segmente ale comunității care 
pot fi voluntari în diverse 
activități în cadrul școlii și 
CPT. Programarea activității 
voluntarilor trebuie să fie 
flexibilă, iar activitățile 
realizate – semnificative. 

Învățarea acasă (la 
domiciliu) 

Luarea deciziilor Colaborarea cu 
comunitatea 

Școala promovează activități 
prin care să asigure 
implicarea familiilor în 
procesul de învățare al 

Școala și CPT include familia 
în calitate de participanți în 
procesul de luare a deciziilor 
la nivel instituțional, în 

Diferite probleme/aspecte din 
organizarea și funcționarea 
instituțiilor de învățământ, 
inclusiv cele ce țin de 

                                                
16 Adaptare după Epstein J. L., Salinas K. Schools and family Partnership. Encyclopedia of Education Research, 6th edition, New York: 

Macmillan. 1992 
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copilului, atunci când acesta 
este acasă, în special, în 
realizarea temelor pentru 
acasă (dar nu se limitează 
doar la aceasta). 

administrarea instituțională, în 
programe de advocacy, prin 
asigurarea calității de 
membru și reprezentare în 
diferite consilii, comitete, 
comisii etc. 

resursele și serviciile adresate 
copiilor și familiilor, sunt 
coordonate cu autoritățile 
locale, cu alte grupuri 
comunitare: de afaceri, 
culturale sau altele care există 
în comunitatea concretă. 

 

Implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor la nivel de școală și CPT 

Participarea copiilor la luarea deciziilor ce le afectează viaţa este un drept fundamental, reflectat în 

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, care, în particular în articolele 2, 3, 12, 13, 17, 19, 34 şi 

36, prevede:  

• Toţi copii, fără discriminare, au dreptul de a participa.  

• Participarea trebuie să promoveze interesul superior al copilului şi să susţină dezvoltarea 

personală a fiecărui copil.  

• Copiii au dreptul de a fi ascultaţi, de a-şi exprima în mod liber opiniile în legătură cu chestiuni care 

îi privesc în mod direct; ei au, de asemenea, dreptul la libera asociere şi de a avea acces la 

informaţii.  

• Toţi copiii au dreptul de a fi protejaţi de orice formă de manipulare, violenţă, abuz sau exploatare.  

Modalități prin care pot fi implicați copiii în procesul de luare a deciziilor la nivelul școlii și a CPT 

Acestea sunt foarte variate, printre care17:  

1. Acordarea de responsabilităţi, în clasă, în şcoală și în CPT, prin care copiii să contribuie la 

bunul mers al vieţii şcolare, ca de exemplu: implicarea în cadrul Consiliului elevilor, responsabil 

de activităţile extraşcolare, de revista clasei /şcolii/CPT, de site-ul/rețelele sociale ale şcolii/CPT, 

de activitățile de comunicare și de petrecere a timpului liber în cadrul CPT,  etc.  

2. Consultarea copiilor în vederea elaborării regulilor intrașcolare și în cadrul CPT (participând 

la stabilirea regulilor, copiii vor fi mai motivaţi să le respecte). Regulile trebuie să fie corecte şi să 

corespundă necesităţilor copiilor. Dacă copiii consideră că anumite reguli nu sunt necesare sau 

sunt discriminatorii, conducerea şcolii și personalul didactic, precum și conducerea CPT și 

specialiștii trebuie să le permită să propună schimbări.  

3. Implicarea elevilor în amenajarea spaţiului școlar și a celui din cadrul CPT prin acordarea 

dreptului de a decide cum este mai potrivit să arate diverse locații: sala de clasă, holurile școlii, 

curtea/grădinița școlii; sala de activități, holurile CPT, dormitoarele, curtea/grădinița CPT ș.a. 

Totodată, copiilor li se atribuie și responsabilitatea de a participa nemijlocit în amenajare/dotare. 

4. Crearea unui mediu bazat pe încredere – prin folosirea unor modalităţi de desfăşurare a 

activităţilor care să le permită elevilor să lucreze împreună, să-şi dezvolte stima de sine, să 

comunice, să-şi exprime părerea în legătură cu diferite aspecte ale vieţii şcolare.  

5. Informarea permanentă a copiilor în legătură cu tot ce se planifică şi se întâmplă în şcoală 

și în cadrul CPT – o bună circulaţie a informaţiei în şcoală și CPT nu numai că sprijină 

                                                
17 După Bulat G., Solovei R., Balan V. Educație incluzivă. Suport de curs pentru formarea continua a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate 

pe copil, vol.I. Modulul II: Managementul educației incluzive și dezvoltarea școlii incluzive. Chișinău: Lyceum, 2016. 
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desfăşurarea activităţii, dar este un mod eficient de a-i face pe toţi să se simtă importanţi şi 

implicaţi18. 

6. Evaluarea periodică a gradului de incluziune și a confortului psihologic al copilului în 

școală – acest lucru poate fi realizat prin aplicare de teste accesibile pentru copii, dar și pentru 

specialiști (Anexa 3 Test Pictograme și Raport de interpretare). 

Una dintre cele mai eficiente căi de încurajare a copiilor în asumarea responsabilităților este respectarea 

drepturilor lor. Dacă copiilor li se oferã șansa de a-și exprima ideile în grup și de a fi luate în serios, ei 

vor ști cã și ceilalți membri ai grupului au aceleași drepturi care trebuie sã fie respectate19. 

 

Tabelul nr. 5 Roluri și activități ale instituțiilor de învățămînt și CPT pentru facilitarea procesului 

de incluziune socio-educațională a copiilor în situație vulnerabilă 

Roluri și activități ale 
instituțiilor de învățămînt 

Roluri și activități ale CPT Roluri și activități comune 

În lucrul cu copiii în situație vulnerabilă  

Implicarea părinţilor copiilor în 
situație vulnerabilă și/sau 
specialiștilor din cadrul CPT în 
procesul de evaluare a 
nevoilor educaţionale, 
elaborarea și implementarea 
PEI-urilor, organizarea 
activităţilor extracuriculare cu 
elevii.  
 

Școlarizarea tuturor copiilor 
din cadrul CPT 
 

Schimbul permanent de 
informații și experiențe cu 
instituția de învățămînt cu 
privire la soluțiile identificate 
în lucrul cu copiii din cadrul 
CPT. 
Consolidarea parteneriatului 
dintre cadrul didactic, cadrul 
didactic de sprijin şi 
specialistul care acordă 
suport în pregătirea temelor 
din cadrul CPT 

Implicarea copiilor tipici și a 
copiilor cu în situație 
vulnerabilă în componenţa 
organelor de autoconducere 
şcolară (consiliul elevilor)  

Oferirea informațiilor 
relevante cu privire la 
dificultățile, nevoile, abilitățile 
copiilor din cadrul CPT, 
precum și a situației familiale 
a copiilor cadrelor didactice și 
membrilor CMI; 

Organizarea ședințele 
comune pentru analiza 
progresului elevilor în situație 
vulnerabilă și identificarea 
soluțiilor comune pentru 
progres.  
 

 Acordarea suportului copiilor 
în procesul de pregătire a 
temelor pentru acasă 
 

Stabilirea parteneriatelor cu 
societatea civilă pentru 
dezvoltarea serviciilor în 
domeniul educaţiei incluzive 
centrate pe copil.  
 

Crearea unui mediu bazat pe 
încredere – prin folosirea unor 
modalităţi de desfăşurare a 
activităţilor care să le permită 
elevilor să lucreze împreună, 

Dezvoltarea şi menţinerea 
relaţiilor cu familia biologică, 
extinsă sau adoptatoare și 
pregătirea pentru 
(re)integrarea în familia 

Organizarea unor activităţi de 
comunicare/informare la nivel 
de comunitate privind 
importanţa asigurării 

                                                
18 După Bulat G., Solovei R., Balan V. Educație incluzivă. Suport de curs pentru formarea continua a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate 

pe copil, vol.I. Modulul II: Managementul educației incluzive și dezvoltarea școlii incluzive. Chișinău: Lyceum, 2016. 
19 Ghid, Participarea copiilor si tinerilor: https://drepturilecopilului.md/files/publications/Participare_ghid.pdf  

https://drepturilecopilului.md/files/publications/Participare_ghid.pdf
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să-şi dezvolte stima de sine, 
să comunice, să-şi exprime 
părerea în legătură cu diferite 
aspecte ale vieţii şcolare. 

biologică, extinsă sau 
adoptatoare şi în comunitate. 
 
 

accesului la o educaţie de 
calitate pentru toţi copiii 

Crearea grupului de mentori 
din rândul elevilor, care să 
ofere sprijin şi asistenţă 
individualizată unul-la-unul 
colegilor lor cu CES   
 

  

Crearea mediului educațional incluziv 

Dezvoltarea și implementarea 
unei politici / plan de 
dezvoltare a educației 
incluzive la nivel de instituție 

 Organizarea a activităților de 
informare și sensibilizare a 
colegilor copiilor în situație 
vulnerabilă 

Stabilirea practicilor de 
organizare periodic 

  

În lucrul cu părinții copiilor în situație vulnerabilă  

Implicarea părinților în 
procesul educațional al 
copiilor: sesiuni periodice de 
informare; implicarea unui 
părinte în membrul comitetul 
părintesc; valorificarea rolului 
părintelui, etc. 

Crearea grupurilor de sprijin 
din rândul părinților copiilor în 
situație vulnerabilă pentru 
identificarea în comun a 
soluțiilor potrivite pentru 
facilitarea procesului de 
incluziune socio-școlară a 
copiilor lor.  
 

Identificarea soluțiilor practice 
de implicare a membrilor 
familiei în educaţia copiilor; în 
luarea deciziilor pentru 
promovarea respectării 
drepturilor copiilor și în 
programele de 
abilitare/reabilitare continuă a 
dezvoltării copilului. 

Stabilirea zilelor ușilor 
deschise pentru părinți și 
încurajarea acestora pentru 
participare 
 

 Organizarea unor activităţi 
extraşcolare: concursuri de 
,,Muncă şi creaţie”, (materiale 
refolosibile), ,,Parada 
costumelor ciudate”, 
permiţând părinţilor să vadă 
manifestările elevilor, 
rezultatul muncii lor, trăirile şi 
comportamentul acestora. 

Dezvoltarea capacităților resurselor umane implicate în proces 

  Identificarea necesităților de 
formare în educația incluzivă 
și incluziunea socio-
educațională a copiilor din 
cadrul CPT   

 

Strategii ce pot fi aplicate în colaborarea școală - CPT – familie 

Tabelul nr. 6 Domenii și strategii de colaborare școală – CPT – familie 

Domenii de colaborare Implicații  Strategii pentru facilitarea 
implicării 
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Obligații de bază ale familiei Asigurarea necesităților de 
bază, precum sănătatea și 
siguranța. 

Sprijinirea familiilor în 
asigurarea mediului familial 
sigur în care își pot ajuta 
copiii să învețe 

Obligații de bază ale școlii Comunicarea permanentă și 
colaborarea cu familiile, prin 
diferite modalități. 

Proiectarea formelor eficiente 
de comunicare școală-familie 
și familie-școală referitor la 
programul școlar și 
progresele copiilor 

Obligații de bază ale CPT Facilitarea procesului de 
incluziune socio-educațională 
și de reintegrare în familia 
biologică, extinsă sau adopție 

 

Implicarea părinților și a CPT 
în cadrul școlii 

Părinții și specialiștii CPT se 
implica ca voluntari în 
organizarea activităților 
școlare 

Planificarea și organizarea 
activităților desfășurate cu 
implicarea părinților/CPT. 

Implicarea părinților și a CPT 
în activitatea de învățare a 
copilului acasă 

Ajutarea copiilor în realizarea 
temelor pentru acasă, în 
procesul de tranziție, 
orientare profesională, 
planificare a carierei etc. 

Furnizarea informației și 
suportului pentru părinți în 
ceea ce privește ajutorul pe 
care ei pot să îl acorde 
copiilor lor în realizarea 
temelor pentru acasă și în 
alte activități curriculare, în 
luarea deciziilor, planificare 

Implicarea părinților și a CPT 
în procesul de luare a 
deciziilor, guvernarea școlii, 
advocacy 

Participarea ca membru al 
asociațiilor de părinți, 
comitetelor părintești sau în 
alte organe/consilii de 
administrare școlară. 

Includerea părinților în 
procesul decizional școlar, 
identificarea și înaintarea 
liderilor dintre părinți. 

Colaborarea cu comunitatea Asigurarea legăturii cu 
organizațiile care au 
responsabilități în ceea ce 
privește educația copiilor 
(sociale, de sănătate, altele). 

Identificarea și integrarea în 
viața școlară a resurselor și 
serviciilor comunitare în 
vederea consolidării 
capacității școlii de a 
răspunde necesităților 
copiilor, a capacităților 
familiilor și, finalmente, a 
capacității de învățare a 
copiilor. 

2.3  Strategii cheie care facilitează procesul de incluziune socio-educațională a    

copiilor din CPT  

Care sunt elementele-cheie pentru crearea unei școli incluzive și facilitarea procesului de 

incluziune socio-educațională a tuturor copiilor, inclusiv a copiilor în situație vulnerabilă? 

Sinteza literaturii de specialitate în domeniu, permite evidențierea următoarelor elemente-cheie pentru 

edificarea unei școli incluzive și facilitarea procesului de incluziune socio-educațională a tuturor copiilor, 

inclusiv a copiilor în situație vulnerabilă: 
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a. Includerea tuturor copiilor în medii comune de învățare  

Școala își asumă angajamentul să creeze condiții pentru ca fiecare copil să fie binevenit, iar personalul 

va lucra pentru a promova un învățământ incluziv, cu clase în care învață grupuri eterogene de copii care 

comunică, relaționează, se joacă împreună. Pentru ca acest lucru să se întâmple și să devină o parte din 

cultura școlii, toți subiecții școlari trebuie să se angajeze în realizarea dezideratului respectiv, să 

articuleze clar și fără echivoc adeziunea la principiile incluziunii și să apere valorile incluziunii. Pentru 

majoritatea școlilor aceasta va însemna o schimbare radicală, care presupune re-setarea misiunii, 

viziunii, valorilor, obiectivelor și proceselor. 

b. Instruirea autentică, pe diferite niveluri, pentru elevi cu diferite abilități. 

 Școlile sunt, de obicei, structurate pe niveluri de clase (acestea, de regulă, corespunzătoare vârstei), 

învățarea efectuându-se pe programe/materiale standardizate, ca și cum, apriori, toți copiii dintr-o 

anumită clasă ar fi la fel, la același nivel de dezvoltare. Realitatea, totuși, este de așa natură că chiar și 

în cea mai incluzivă clasă sunt copii cu diferite abilități, necesități, interese. De aceea, în școala incluzivă 

proiectarea și furnizarea învățării se face pentru diferite niveluri, cu luarea în considerare a diversității 

celor ce învață. Ideea nu este de a ”simplifica” materia de studiu, dar de a o adapta la potențialul și 

necesitățile copiilor, prin:  

❖ proiectarea didactică pe mai multe niveluri;  

❖ țintirea zonei proxime de dezvoltare;  

❖ utilizarea strategiilor didactice autentice, implicând copiii în procesul educațional efectiv, prin 

intermediul activităților care se referă la viața lor acasă și în comunitate și care îi conectează la 

lumea reală; 

❖ angajarea în proces a inteligențelor multiple și a diferitor stiluri de învățare ale copiilor, creând 

trasee și modalități de învățare cât mai diferite;  

❖ implicarea copiilor în activități în perechi, în grup, colaborative, astfel ca aceștia să învețe cât mai 

mult unii de la alții. 

Școlile în care învățătorii predau în acest fel au puțini (sau deloc) copii ale căror necesități nu vor fi 

îndeplinite. Pentru cazurile în care strategiile de mai sus nu funcționează destul de eficient sunt 

recomandate adaptările/modificările de curriculum și identificarea formelor de lucru care funcționează 

pentru copilul concret.  

c. Crearea unei comunității școlare prietenoase prin organizarea activităților de sensibilizare 

și stabilirea relațiilor între copii - pentru reușită și performanță școlară este necesar să se asigure un 

mediu prietenos, sigur, astfel încât copiii să fie predispuși învățării. Din aceste considerente, construirea 

comunității școlare este un factor critic, de o importanță crucială în educația incluzivă. Aceasta implică 

mai multe dimensiuni: 

❖ relații colaborative, respectuoase, de sprijin între personalul școlii, părinți, specialiști din cadrul 

CPT, comunitate.  

❖ relații strânse între copii, astfel încât ei să se cunoască și să se susțină unii pe alții. Pot fi aplicate 

diferite forme de sprijin: parteneri de la egal la egal, cercurile de suport, pacificatorii, ședințele la 

clasă, etc.  

❖ oferirea copiilor a dreptului de alege și pregătirea lor pentru asumarea responsabilității. Copiii se 

simt mai sigur, au alegere, nu se simt constrânși. În școala incluzivă copiii trebuie să se simtă nu 

”controlați”, ci ajutați să înțeleagă consecințele comportamentului provocator, iar personalul 

trebuie să însușească ideea că un astfel de comportament este, de fapt, modul de a comunica al 

copilului și că acesta are nevoie de ajutor.  
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❖ pregătirea și formarea personalului pentru punerea în aplicare a unor strategii alternative, pentru 

a putea comunica cu copilul și pentru a-l putea ajuta.  

 

Boxa 3 Experiența proiectului privind sensibilizarea comunității școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Acordarea de suport personalului  

Sprijinirea cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu diferite niveluri de dezvoltare, abilități și necesități este 

extrem de importantă, în special din perspectiva promovării culturii incluzive în școală. De asemenea, 

școala incluzivă trebuie să recruteze/încadreze, alături de cadrele didactice de predare, și alți specialiști: 

cadre didactice de sprijin, psihopedagogi, psihologi, logopezi, asistenți sociali, terapeuți ocupaționali; de 

asemenea, școala incluzivă  cooperează și cu serviciile de plasament ale copiilor  ș. a. Toți acești 

angajați, inclusiv și specialiștii din cadrul CPT colaborează între ei, se sprijină reciproc și își coordonează 

demersurile/ intervențiile pentru a răspunde necesităților tuturor copiilor. 

 

Boxa 4 Experiența proiectului privind fortificarea capacităților specialiștilor din cadrul CPT în 

lucrul cu elevii cu în situație vulnerabilă din CPT 

 

 

 

 

Sensibilizarea copiilor 

Activitățile de sensibilizare pentru copii se realizează în clasele unde își fac studiile copiii din 

CPT partenere. Scopul  activităților este crearea mediului incluziv pentru copiii și tinerii în 

situație vulnerabilă, prin îmbunătățirea comunicării cu semenii și depăşirea stărilor de 

vulnerabilitate. Anual se organizează 4 module de sensibilizare. Pe parcursul perioadei 2015 

– 2018 de activități de sensibilizare au beneficiat 2900 de copii.  

Un șir de tematici sunt aplicate în sensibilizarea copiilor, printre care: „Dezvoltarea personală 

și identitatea”, „Spunem Da toleranței”, „Prevenirea discriminării”, „Soluționarea constructivă 

a conflictelor”, „Cultura bunei vecinatăți”, „Deprinderi de viață”, ș.a 

Sensibilizarea părinților 

Activitățile de sensibilizare pentru părinții colegilor se realizează în  clasele unde își fac 

studiile copiii din CPT partenere. Scopul  activităților este  favorizarea mediului incluziv  

pentru copiii și tineriii în situație vulnerabilă prin sensibilizarea cu referire la  stările de 

vulnerabilitate. Anual se realizează câte 2 module pentru părinți. Organizarea activităților se 

realizează în grup, într-un format interactiv și dinamic, oferind posibilitate participanților să 

conștientizeze care este rolul părintelui în creșterea unui copil tolerant, deschis pentru 

diversitate și comunicare cu  persoanele din grupurile vulnerabile. La prima sesiune se oferă 

spațiu pentru prezentarea specificului CPT. Pe parcursul perioadei 2015 - 2018 de activități 

de sensibilizare au beneficiat 490 părinții. 

Pentru o mai bună sensibilizare a părinților sunt propuse următoarele tematici: ,,Alături de 

copilul meu”, „Îmi cunosc copilul”, „La sfat cu psihologul”, „Dezvoltarea conștiinței și a 

comportamentelor părinților în spiritul toleranței”, „Încurajarea comportamentului pozitiv. 

 

Mentorat pentru angajații CPT 

Sesiunile de mentorat se realizează în cele 6 CPT partenere ale proiectului. Fiecare Centru 

beneficiază anual de 2 zile de mentorat. Programul de mentorat se desfășoară în baza 

rezultatelor studiului necesităților, fiind consultat cu administația CPT. Suplimentar sunt 

realizate și sesiuni comune cu participarea reprezentanților din 2-3 CPT. Fiecare Centru 

găzduiește o sesiune comună și participă la sesiuni în alt CPT, astfel favorizând realizarea 

schimbului de practici pozitive. Printre subiectele diScutate se numără: sindromul arderii 

profesionale; problemele emoționale și comportamentale generate de atașamentul nesigur 
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e. Participarea copiilor în școala incluzivă  

În calitate de organ consultativ care se instituie și activează în școala generală, Consiliul elevilor este 

abilitat cu dreptul de participa în toate procesele instituționale. Participarea copiilor în situație vulnerabilă 

implică încurajarea și sprijinirea lor pentru a-și face cunoscut punctul de vedere pe problemele care îi 

afectează. Transpusă în practică, participarea înseamnă ascultarea copiilor de către adulți, acordarea 

libertății de exprimare și promovare a viziunilor lor atunci când se iau decizii care îi privesc. Angajarea 

copiilor în dialog și schimb de opinii cu adulții, pe principii de respect reciproc, le permite să învețe 

modalități constructive de influență asupra lumii din jurul lor. Participarea copiilor trebuie să fie autentică 

și semnificativă. Este recomandabil ca procesul să înceapă printre înșiși copiii – în acest fel le va fi mai 

ușor să se exprime în propriile realități în termenii lor, în anunțarea propriilor preocupări și formularea 

propriilor aspirații. Această viziune reclamă o schimbare radicală în gândirea și comportamentul adulților: 

de la o abordare excluzivă la o abordare incluzivă a copiilor și capacităților acestora. Problema este și 

mai sensibilă atunci când se referă la copiii cu CES și/sau în situație vulnerabili – aceștia sunt, de regulă, 

percepuți ca obiect al participării, consumatori activi şi dependenți de sistem (sisteme) şi de adulţi (părinţi, 

pedagogi, alţi specialişti). Noile abordări pledează pentru transformarea copiilor în subiect activ al 

participării, partener al adulţilor şi persoană responsabilă pentru acţiunile sale. 

❖ Participarea are numeroase beneficii asupra dezvoltării copiilor, precum și asupra altor aspecte:  

❖ Copiii devin mai pregătiți pentru viață și pentru asumarea rolurilor de membru plenar al societății.  

❖ Fiind consultați/ascultați pe subiecte care îi vizează, copiii contribuie la crearea unor politici și 

practici mai calitative și mai relevante pentru cei cărora se adresează.  

❖ Copiii articulează problemele cu care se confruntă și înaintează soluții pentru acestea.  

❖ Copiii devin mai potentați: își extind sfera de cunoaștere, achiziționează noi abilități (de 

comunicare, de cercetare și analiză etc.). 

 

f. Acordarea serviciilor de suport necesare, în dependență de necesitățile individuale al 

copilului:  

Servicii la nivel de școală: 

1) Cadru Didactic de Sprijin (CDS) - sarcina de bază a CDS este dezvoltarea şi promovarea activităților 

de asistență educațională care să asigure compensarea şi remedierea dificultăților de învățare de ordin 

structural, organizatoric, emoțional sau de altă natură ale elevilor cu CES.  De asemenea, CDS exercită 

și rolul de consultant în problemele: a/ referirii elevilor cu dificultăți de învățare către serviciile specializate 
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și resursele de învățare complementare; b/ elaborării planurilor educaționale individualizate; c/ dezvoltării 

politicilor școlare pentru elevii cu CES; d/ de planificare şi organizare a activităților de asistență 

educațională, având ca bază: potențialul și necesitățile elevului; obiectivele PEI; e/ rezultatele evaluărilor 

curente; f/ informațiile adunate de la cadrele didactice, alți specialiști, de la elev, părinți etc. 

Asistarea elevului de către CDS la lecții se va realiza cu respectarea următoarelor etape: 

- analiza PEI, precizarea competențelor elevului la  materia de studiu; 

- cooperarea cu învățătorul/profesorii  la clasă; 

- identificarea strategiilor de lucru la clasă; 

- elaborarea planului de asistare; 

- pregătirea/producerea/adaptarea materialelor de învățare, pentru lucrul cu copilul; 

- asistarea propriu-zisă; 

- identificarea necesităților de suport educațional post-asistență la lecție; 

- realizarea activităților pentru consolidarea competențelor achiziționate. 

 

Este foarte importantă cooperarea strînsă a CDS cu cadrele didactice și membrii CMI din cadrul școlii, 

dar și cu specialiștii din cadrul CPT, în special cu specialistul ce prestează serviciul de suport 

școlar/suport în pregătirea temelor pentru acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxa 5 Experiența proiectului privind activitatea CDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul Didactic de Sprijin 

Activitatea CDS are ca scop dezvoltarea şi promovarea asistenţei educaţionale a elevilor din 

CPT, asigurând  incluziunea lor școlară și remedierea dificultăţilor de învăţare și de socializare. 

CDS activează în toate cele 8 instituții educaționale partenere. Anual cadrele didactice asistă 

25 copii. Pe parcursul perioadei 2015 - 2018 de suportul CDS au beneficiat 42 copii, beneficiari 

ai CPT partenere. 

În cadrul activității, CDS: colaborează cu administrația și profesorii instituțiilor educaționale 

partenere, echipa CCAF-PRODOCS și specialiștii SAP; facilitează şi susţine incluziunea 

şcolară a copilului din CPT în colectivul grupei/clasei și instituţiei de învățământ; colaborează 

cu învăţătorii/cadrele didactice pe discipline şcolare, cât și alţi specialişti pentru realizarea 

obiectivelor din PEI; realizează activităţi de recuperare educaţională. 
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Servicii în cadrul CPT: 

2) Activitățile de suport școlar/suport în pregătirea temelor pentru acasă – sunt realizate în cadrul CPT   

Sugestii pentru specialiștii din cadrul CPT în sprijinirea copiilor la pregătirea temelor pentru acasă sau 

alte activități de învățare:  

❖ Asigurarea unor locuri adaptate pentru ca elevii să-și poată realiza temele (cameră, masă și 

scaun potrivit, materialele necesare).  

❖ Organizarea lucrului cu copiii în dependență de particularitățile de vârstă ale acestora; cooperarea 

și schimbul de informații cu psihologul/profesorul, pentru a afla care sunt așteptările față de 

comportamentul copilului la vârsta la care acesta se află.  

❖ Este important de luat în calcul starea de sănătate și dispoziția copilului atunci când este 

planificată o activitate de învățare.  

❖ Asigurarea suportului copiilor doar atât timp cât este nevoie, dacă se descurcă bine fără prezența 

specialistului, trebuie doar monitorizați/ghidați. Este important de lăudat copilul pentru 

independență și fiecare progres obținut!  

❖ În cazul copiilor este independenți în realizarea temelor, este important ca specialiștii să se 

asigure că le-a facut rugându-i, la final, să le explice în câteva cuvinte. Totodată, specialistul se 

poate apropia de 2-3 ori, în timp ce își pregătește temele pentru a se asigura că se descurcă (de 

exemplu: „Te descurci?”, „Ai nevoie de ajutor?”).  

❖ Activitățile trebuie începute cu afirmații sau gesturi care să creeze o atitudine pozitivă (de 

exemplu: „am văzut cât de bine ai reușit să iți pregătești lucrurile... bravo!!!”, „hai să vedem ce 

vom face interesant astăzi...”).  

❖ Copiii trebuie obișnuiți să ceară ajutor la necesitate și să știe că le va fi oferit cu drag (de exemplu: 

„Să știi că, dacă ai nevoie de ajutor, eu te ajut!”). Specialiștii trebuie să evite să facă temele în 

locul copiilor.  

❖ După finalizarea temelor/activității de învățare poate fi organizat ceva special (activitate împreună, 

poveste etc.).  

❖ Activitățile de învățare pot fi împărțite cu pauze de 2-4 min, în care copilul să se recreeze. 

Activitățile unice nu trebuie să aibă o durată mai mare de 30-35 min, indiferent de vârsta copilului. 

O pauză poate fi și o discuție ușoară despre un subiect plăcut.  

❖ Menținerea unei atmosfere prietenoase, copiii trebuie lăudați pentru fiecare mică realizare.  

❖ Stabilirea unui algoritm simplu pentru realizarea fiecărei activități de învățare (de exemplu, „mai 

întâi, citim atent sarcina, după care ne gândim cum să o facem și apoi realizăm”). E bine de 

început sarcinile/exercițiile cu aceleași expresii pentru a obișnui copilul cu ordinea realizării unei 

sarcini, până la momentul când ei o vor putea face singuri.  

❖ În cazul când copilul a greșit sau refuză să mai încerce după un „eșec”, specialiștii ar trebui să 

repete calm și ferm „Hai să continuam, sunt sigur/ă că împreună vom reuși”„Hai să mai încercăm, 

știu că îți este greu, dar uite cât de bine am făcut deja un exercițiu”.  

❖ La finele exercițiului, este important de oferit o apreciere sinceră care să arate copilului ce 

performanță a reușit să demonstreze în timpul activității, de exemplu: „Bravo! Ai reușit să fii 

răbdător și insistent, sunt mândru/ă de comportamentul tău”. 
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Boxa 6 Experiența proiectului privind activitatea pedagogului de suport școlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul nr.7 Precondiții pentru învățare, în cazul copiilor care au experiențe traumatizante sau 

particularități de dezvoltare specifice20 

Nr.  Specificul copilului21  Precondiții pentru învățare care trebuie realizate 

 Dacă copilul are: Pentru ca elevul să poată reuși la învățătură, 
îngrijitorii și profesorii ar trebui: 

1. Leziuni organice ale 
creierului, dizabilitate 
intelectuală, tulburări de 
învățare. 

❖ să înceapă învățarea de la ce „știe” și să consolideze, 
treptat, abilitățile;  

❖ să ofere sarcini simple și practice (ușor de aplicat în 
viață), care să se complice treptat;  

❖ să manifeste așteptări reduse față de viteza de 
învățare și volumul cunoștințelor;  

❖ să înțeleagă modalitatea potrivită de învățare (vizual, 
auditiv etc.);  

❖ să ghideze, pas cu pas, realizarea sarcinilor (chiar și 
a celor mai simple);  

                                                
20 Psihosociologia relaţiei copil – profesionist în domeniul social : Suport de curs : Instruirea profesioniștilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în 

situaţie de risc și copiii separaţi de părinţi / Viorica Dumbrăveanu, Corneliu Ţăruș, Cristina Triboi [et. al.] ; coord.: Diana Cheianu-Andrei [et. al.] ; Centrul 
de Investigaţii și Consultanţă „SocioPolis”, Caritas Rep. Cehă, Dep. de Asistenţă Umanitară și Cooperare pentru Dezvoltare. – Chișinău : S. n., 2016,  
21 În special, cu referință la trecutul acestuia sau specificul de dezvoltare 

Suport școlar 

Activitatea de suport școlar este realizată în fiecare din cele 6 CPT partenere (5 

zile/săptămână, a câte 4 ore pe zi). Obiectivul activității este  de a răspunde nevoilor 

individuale ale elevilor, prin oferirea unui serviciu educaţional care urmăreşte formarea 

deprinderilor de a învăţa organizat și de a compensa lipsa de cunoștințe prin dezvoltarea 

abilităților de interacţiune într-un mediu incluziv. 

În cadrul activității pedagogul de suport școlar: asistă copiii în pregătirea temelor pentru 

acasă; lucrează cu fiecare copil individual și acordă timp atât cât este necesar pentru a explica 

materia pe care copilul nu a înțeles-o la școală; identifică problemele cu care se confruntă 

fiecare copil în parte în însușirea anumitor discipline școlare ajută copiii să înțeleagă 

subiectele propuse spre învățare; aplică tehnicile și metodele specifice de lucru cu copiii cu 

CES, așa cum se prevede în PEI. Pedagogul de suport școlar cooperează cu CDS și 

pedagogii de la clasă și alți specialiști din cadrul CPT.  
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❖ să abordeze învățarea în mod individual (fără a face 
comparații cu semenii). 

2. Experiența abuzului fizic, 
emoțional sau sexual. 

❖ să creeze o relație de încredere;  
❖ să mențină o comunicare prietenoasă cu copilul; 
❖ să creeze unu mediu sigur și stabil de învățare (cu 

minim de factori stresanți sau reacții imprevizibile);  
❖ să evitare amenințările 

3. Experiența decesului, 
pierderii sau separării de o 
persoană apropiată. 

❖ să accepte tristețea, iritabilitatea sau altă reacție 
emoțională ca fiind sănătoasă și firească; 

❖ să creeze o relație de încredere;  
❖ să creeze un mediu sigur și stabil de învățare cu 

minim de factori stresanți sau reacții imprevizibile 
(zgomote, lumină potrivită etc.). 

4. Tulburări de atașament, 
tulburări emoționale și de 
comportament. 

❖ să fie gata să încurajeze și să aprecieze copilul la 
fiecare etapă a învățării;  

❖ să creeze o relație de încredere; 
❖ să accepte instabilitatea emoțională (de exemplu, 

trecerea rapidă de la bucurie la tristețe), ca o reacție 
de adaptare la stres sau reacție la comportamentul 
nervos al adultului;  

❖ să ghideze, pas cu pas, în realizarea sarcinilor (chiar 
și în cele mai simple);  

❖ să creeze un mediu sigur și stabil de învățare (cu 
minim de factori stresanți), orice ar putea sustrage 
atenția de la adult (gălăgie, lumină etc.);  

❖ să evite amenințările sau situațiile imprevizibile, 
precum și a reacțiilor emoționale puternice (de 
exemplu, strigăt); 

❖ să mențină o comunicare prietenoasă cu copilul 

3) Activități de comunicare și socializare sunt organizate cu scopul depășirii dificultăților cu care se 

confruntă copiii, dar și dezvoltarea de noi deprinderi, abilități. Drept obiective de referință pot fi enunțate: 

• Învăţării conduitelor de orientare, de cunoaştere şi adaptare în mediul ambiant  
• Dezvoltării abilităților sociale și interacțiunea cu ceilalți (copii sau adulți); 
• Dezvoltarea abilităților de comunicare și limbaj; 
• Dezvoltarea independenței și autonomiei personale; 
• Dezvoltarea abilităților necesare unei bune integrări în gradiniță și școală. 

 
În planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de comunicare și socializare, specialiștii vor 

respecta condițiile generale, utilizate în acest sens, ținând cont de particularitățile de dezvoltare și 

potențialul copilului: 

• acţiunile specialistului vor ţine cont  de achiziţiile copiilor şi de obiectivele activităţii; 

• sarcinile activităţilor vor respecta ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil; 

• complexitatea sarcinilor va fi gradată în funcţie de particularitățile individuale de dezvoltare a 

fiecărui copil şi de tipul şi gradul problemei; 

• prin activitățile de comunicare și socializare va urmări ca achiziţiile copiilor să-şi găsească 

expresia în comportamente adecvate care să le permită adaptarea şi integrarea; 

• crearea unui mediu favorabil manifestării libere a copilului; 

• asigurarea unui climat socio-afectiv securizant, plăcut, stimulativ în cadrul grupului; 
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• respectarea individualităţii şi valorificarea maximală a potenţialului fiecărui copil prin centrarea 

resurselor pe acesta; 

• asigurarea flexibilităţii activităţilor educaţionale, de comunicare și socializare prin joc etc22. 

 

Boxa 7 Experiența proiectului privind organizarea activităților de comunicare și socializare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare prezentăm exemple de activități ce pot fi organizate în dependență de obiectivul de 

referință23 

Obiective de referință Exemple de activități de învățare 

Recunoaşterea propriei identităţi, prin raportare la mediul în care trăieşte 

a/ cunoaşterea datelor personale 
de identitate; b/ cunoaşterea 
grupului de copii şi identificarea 
spaţiilor CPT; c/ cunoaşterea şi 
identificarea colegilor, a clasei, a 
şcolii şi a spaţiului public familiar; 

❖ Exerciţii-joc de descriere a propriei persoane sub aspect 
fizic 

❖ Exerciţii-joc de identificare a colegilor şi a profesorului/ 
după voce sau descriere orală - exerciţii – joc: 
„Descrierea colegului de bancă/cameră!”  

❖ Exerciţii de identificare a relaţiilor între colegi: cooperare, 
colaborare, prietenie, toleranta, intrajutorare, competitie 
(„Cum îmi aleg prietenii?”, “Azi am greşit, mâine voi fi mai 
bun”, “Fapte bune, fapte rele”)  

❖ Joc de rol cu tematică diversă (“De-a familia”, “De-a 
şcoala”, “De-a profesorul”, „De-a meseriile”etc.)  

❖ Exerciţii de identificare a asemănărilor şi deosebirilor 
persoanelor din grupul lui, în contexte variate (imagini, 
filme, lecturi) 

                                                
22 Adaptare după Iftodi A., Cazac A., et. al Individualizare procesului educațional prin adaptări curiculare, Ghid metodologic, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 671 din 01 august 2017( în baza deciziilor Consiliului Național pentru Curriculum, Proces –verbal nr.14 din 
06.07.2017) 
23 Aria curriculară „Terapia educaţională complexă şi integrată”, http://www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/programa-socializare.pdf 

Socializarea și comunicarea 

Activitățile de socializare și comunicare se realizează cu copiii din CPT în perioada iunie - 

august. Scopul  activităților este facilitarea și susținerea incluziunii școlare în comunitate a 

copilului în situație vulnerabilă. Conform planului de activitați se organizează câte 7 activități în 

fiecare CPT, 6 activități cu participarea copiilor din Centru și câte o activitate la care sunt invitați 

oaspeți din alte Centre.  

Tematicile activităților realizate sunt: ,,Comunicarea ca mijloc de socializare”, „Comunicarea 

asertivă”, „Reguli de bună conduită”, „Soluționarea constructivă a conflictelor”, ,,Cultura bunei 

vecinătăți”, „Eu și prietenii mei”, „Jocuri de socializare”. 
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Formarea şi dezvoltarea unor 
comportamente adaptative în 
relaţia cu mediul înconjurător 

❖ Exerciţii de conştientizare a categoriilor de persoane după 
vârstă/gen: băiat, fată, tânăr, copil, bătrân şi după funcţie/ 
poziţie (profesor, poliţist, poştaş, bucătar, clovn etc).  

❖ Exerciţii pentru însuşirea formulelor de adresare/ politeţe 
în comunicarea pe orizontală (elev-elev/ prieten) şi pe 
verticală (elev – părinte/ specialist din cadrul CPT/ 
profesor)  

❖ Exerciţii practice de comunicare nonverbală (gesturi cu 
semnificaţie socială) şi verbală în vederea relaţionării 
pozitive  

❖ Exerciţii de identificare a regulilor fixate la nivelul clasei/ 
şcolii/CPT Jocuri de rol cu aplicarea regulilor însuşite  

❖ Vizionare (cu comentare) de filme privind comportamentul 
elevilor în clasă, şcoală, societate  

❖ Exerciţii practice de comportare civilizată cu tematică 
diversă (“În vizită”, “La piaţă”, “La școală” etc 

Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială 

Formarea şi dezvoltarea unor 
deprinderi de igienă personală, 
alimentară şi a spaţiului de locui 

❖ Exerciţii practice de întreţinere a igienei personale: faţă, 
dinţi, păr, mâini, corp)  

❖ Exerciţii practice de utilizare corectă şi de îngrijire a 
vestimentaţiei încălţămintei  

❖ Exerciţii practice de învăţare a poziţiei corecte la masă, de 
folosire corectă a veselei şi tacâmurilor din bucătărie în 
contexte diferite (în vizită/ la picnic/ zi aniversară etc.)  

❖ Exerciţii practice de folosire şi igienizare corectă a grupului 
sanitar, camera personală, sala de clasă, sala de mese 
etc.  

❖ Joc de rol cu tematică diversă (De-a bucătarul!”, „De-a 
gospodina” etc.  

❖ Exerciţii practice de aerisire, spălare, ştergere, călcare, 
aspirare etc. Exerciţii de simulare a unor situaţii-problemă 
din spaţiul de locuit şi rezolvarea lor („Atenţie la foc!” etc.) 

Formarea comportamentelor 
independente în situaţii de:  

- transport;  
- cumpărături;  
- vizite, excursii;   
- vizionare spectacole etc. 

❖ Deplasări în localitate: vizite/ plimbări; cumpărături; 
excursii;  vizionare spectacole etc.  

❖ Exerciţii practice de însuşire a regulilor de comportare 
civilizată în societate (transport, spectacole, vizite etc.) 

❖ Joc de rol cu tematică diversă („În vizită”, „În parc” etc.) 

Formarea abilităţilor de adaptare 
la nivel de microgrup /comunitate 

❖ Exerciţii aplicative de întocmire a unui model de viaţă 
familială echilibrată  

❖ Exerciţii de identificare şi respectare a reperelor orare ale 
vieţii familiale/în cadrul CPT (regimul zilnic)  

❖ Exerciţii de identificare a relaţiilor între membrii familiei  
❖ Exerciţii de descriere a responsabilitatilor fiecarui membru 

al familiei  
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❖ Sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa 
personală şi a grupurilor de apartenenţă (ziua onomastică, 
ziua de naştere, Ziua Mamei, Ziua Copilului etc.)  

❖ Celebrarea unor evenimente religioase (Paştele, Crăciunul 
etc.) și realizarea activităților/exercițiilor de învățare a 
ritualurilor, datinilor, obiceiurilor cu evenimente religioase  

❖ Celebrarea unor evenimente naționale/sociale și 
conversaţii tematice despre evenimente sociale de 
actualitate (Ziua/Hramul comunităţii, Ziua Limbii, Ziua 
independenței, Ziua drepturilor omului, etc.) 

 

 

4) Consiliere psihologică, poate fi realizată individual și/sau în grup. 
 

Activități individuale de consiliere 
psihologică 

Activități în grup de consiliere psihologică  

❖ Activitati pentru dezvoltarea capacitatilor 
individuale de autocunoaștere si 
autoevaluare. 

❖ Activități pentru dezvoltare personală 
❖ Activități pentru ameliorarea tulburărilor 

socio-afective 
❖ Activități pentru combaterea și prevenirea 

eșecului și dezadaptării sociale  
❖ Activități pentru dezvoltarea capacității de 

autocontrol personal, emoțional și 
comportamental 

❖ Activități de înlocuire treptată a unor 
comportamente indezirabile cu unele 
acceptate din punct de vedere social 

❖ Managementul stresului 
❖ Ameliorarea relației copil-părinte 
❖ Imbunătățirea imaginii de sine 

❖ Activități pentru creșterea coeziunii și 
comunicării în grup 

❖ Activități pentru cresterea capacității de a 
descrie grupul , sau un coleg din grup 

❖ Educarea empatiei; a toleranței si 
capacității de a oferi ajutor 

❖ Identificarea și rezolvarea tensiunilor și 
conflictelor în cadrul grupului 

❖ Cresterea gradului de implicare și integrare 
în cadrul grupului 

❖ Activități pentru asumarea 
responsabilităților și respectarea regulilor 
în cadrul grupului 

 

 

 

g. Colaborarea cu părinții  

Părinții copiilor cu în situație vulnerabilă din cadrul CPT, de obicei, se implică foarte puțin sau chiar deloc 

în procesul educațional la copiilor lor. În școala tradițională ei sunt abordați negativ, și, de regulă, copiii 

sunt etichetați și marginalizați până la izolare și chiar excludere din cauza situației familiale, copilul fiind 

privit din perspectiva părintelui. În școala incluzivă, se dezvoltă parteneriate cu serviciile de plasament 

temporar ale copilului, pentru a identifica soluții optime pentru responsabilizarea, valorificarea și 

incurajarea părintelului în scopul consolidării relației instituție de învățămînt - copil – părinte – CPT. 

Părinții devin parteneri școlii în furnizarea unei educații incluzive de calitate pentru copilul lor, dar și pentru 

alți copii din școală. 

Studiile în domeniu demonstrează faptul că atunci când există o relație pozitivă și convingătoare între 

familie și școală, copiii au doar de câștigat, iar beneficiile sunt evidente, inclusiv în ceea ce privește 

îmbunătățirea performanțelor academice. Această relație nu ține și nu trebuie să țină cont de 
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particularitățile familiilor: situație socio-economică, etnie, context cultural etc. și este favorabilă pentru 

copii la orice vârstă. 

Efectul programelor și intervențiilor care angajează familiile în sprijinirea copiilor lor în procesul nemijlocit 

de învățare este direct proporțional cu bunăstarea copiilor, implicarea familiei având un efect determinant 

asupra prestației copilului la școală, indiferent că e vorba despre rezultate academice, comportamente 

sociale, relaționare etc. La fel de important este și efectul protectiv: fiind sprijiniți de către părinți, copiii 

se simt mai siguri și protejați și, pe termen lung, dezvoltă calități importante în ceea ce privește respectul 

de sine. 

Formarea cadrelor didactice24 și a specialiștilor din cadrul CPT 

Unul dintre cele mai importante principii-cheie în vederea asigurării educației incluzive efective și de 

calitate acestea vizează formarea cadrelor didactice (educatori, învățători, profesori, psihologi, 

logopezi etc.), astfel încât acestea să posede atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și 

necesare pentru activitate eficientă în mediul educațional incluziv25 . Cadrele didactice profesioniste, bine 

instruite, sunt esențiale pentru realizarea demersului de incluziune, educație de calitate echitabilă și 

învățare de-a lungul vieții pentru toți . Este vital ca fiecare cadru didactic, care activează la orice nivel al 

sistemului de învățământ, să fie pregătit pentru a organiza și realiza un proces educațional cuprinzător, 

ce creează acces și participare reală și asigură performanțele celor care învață. Indiferent de funcția pe 

care o ocupă, personalul care realizează educaţia incluzivă trebuie să posede anumite cunoștințe de 

bază referitoare la procesul de incluziune socio-educațională a copiilor cu CES, inclusiv copiii în situație 

vulnerabilă din cadrul CPT.  

 

 

Tabelul nr. 7 Lista tematicilor de bază pentru trainingul profesorilor 

Denumirea tematicii  

 Cadrul normativ privind drepturile copilului și protecția acestora;  
 Politicile naționale și internaționale privind accesul la educație al copiilor cu CES;  
 Cadrul metodologic de dezvoltare a educației incluzive;  
 Particularitățile de vârstă și individuale ale dezvoltării copiilor;  
 Profilul copiilor în situație vulnerabilă  
 Pedagogia centrată pe copil și psihopedagogia cerințelor educaționale speciale;  
 Tehnologiile specifice de predare-învățare-evaluare pentru diferite categorii de CES 
 Modalitățile de adaptare/modificare, flexibilizare, diferențiere de curriculum pentru elevii cu 

CES;  
 Tehnologiile de elaborare/adaptare a materialelor didactice și modalități de utilizare a 

acestora;  
 Particularități ale managementului clasei în cazul elevilor cu CES și copiilor în situație 

vulnerabilă;  
 Oportunități de colaborare și modalități de sprijin pentru familiile elevilor cu CES;  

                                                
24 Educaţie incluzivă : Unitate de curs / Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valentina ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. 
– Chişinău : S. n., 2017 
25 Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education. Recommendations for Policy Makers. European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2009. 
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 Rețele de organizații, instituții, specialiști care pot acorda servicii de suport elevilor cu 
CES26. 

 

 

Este important ca programul de formare să răspundă necesităților de formare a grupului de profesori și  

specialiști ai CPT. Pentru ceasta este important de studiat necesitățile de formare ale acestora  

Programul de formare poate include următoarele tipuri de activități: a/ traininguri de formare; b/ sesiuni 

de mentorat și c/ schimb de experiență între școală și CPT; între diferite școli care au școlarizați copii în 

situație . vulnerabilă din cadrul CPT, etc 

 

 

Boxa 8 Experiența proiectului în organizarea programului de formare pentru cadrele didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un consens în rîndul cercetătorilor și practicienilor cu referire asigurarea procesului de incluziune 

evidențiază faptul că programele eficiente trebuie să îndeplinească șase funcții importante27: 

1. Promovarea incluziunii 

2. Împuternicirea familiei și, respectiv, în cadrul dat a specialiștilor CPT 

3. Dezvoltarea capacităților 

4. Educarea și implicarea comunității  

                                                
26 Educaţie incluzivă : Unitate de curs / Balan Vera, Bortă Liliana, Botnari Valentina ; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. 
– Chişinău : S. n., 2017,  p. 86 

 
27 INCLUDING ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN WITH DISABILITIES IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT PROGRAMS 

 

Ateliere informative pentru profesori 

Atelierele se realizează în cele 8 școli partenere ale proiectului. Tematicile au fost selectate în 

urma realizării studiului de identificare a necesităților de instruire, realizat la inițierea cooperării cu 

fiecare CPT, fiind repetat periodic (Anexa 4 Chestionar de studiu a necesităților de formare). 

Fiecare școală beneficiază anual de un atelier de instruire de 2 zile. Programul de instruire este 

consultat cu administrația instituțiilor de învățământ partenere în cadrul proiectului. Forma de 

desfășurare: training sau sesiune de mentorat (Anexa 5 Model Program de instruire dezvoltat și 

implementat în cadrul în baza studiului necesităților).  

Printre subiectele discutate se numără: procesul de schimbare a comunității școlare în vederea 

facilitării procesului de incluziune socio-școlară a copiilor din CPT; cauzele reticenței actorilor 

sociali implicați (cadre didactice, părinți, colegi, vecini); intervenţii specializate în dificultăţile de 

învăţare; metode și tehnici de lucru cu copiii cu CES; factorii (etiologia), tipurile și modurile de 

manifestare a dificultăţilor de învăţare; clasificarea dificultăţilor de învăţare și manifestările lor 

exterioare (ultimele două tematici au constituit ateliere tematice), ș.a. 
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5. Îngrijirea familială este prioritară 

6. Asigurarea sensibilității culturale  
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