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Dizabilitatea

• Dizabilitatea este termenul general pentru afectări, limitări de 
activitate sau restricţii de participare. 

• În acest context, dizabilitatea este „rezultatul sau efectul unor relaţii 
complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali şi 
factorii externi care reprezintă circumstanţele de viaţă ale acestui 
individ” 

• Datorită acestei relaţii, impactul diverselor medii asupra aceluiaşi 
individ, cu o stare de sănătate dată, poate fi extrem de diferit. 

• Funcţionarea şi dizabilitatea unei persoane sunt văzute ca o 
interacţiune dinamică între starea de sănătate (boli, tulburări, leziuni, 
traumatisme) şi factorii contextuali (personali şi de mediu). 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (2004). Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, Bucureşti, MarLink.



Scopul studiului 

Investigarea opiniilor diverselor categorii profesionale 
implicate în educaţia specială şi educaţia incluzivă a copiilor 
cu dizabilităţi, a părinţilor copiilor cu dizabilităţi şi a părinţilor 
copiilor fără dizabilităţi , a studenţilor de la diverse 
specializări, membri ai ong-urilor, membri ai diverselor asociaţii 
ale copiilor cu dizabilităţi şi ale familiilor acestora privind:

dimensiunea specială şi dimensiunea incluzivă

a educaţiei copiilor cu dizabilităţi



Tipuri de dizabilităţi 

– Dizabilităţi intelectuale

– Tulburări din spectrul autist

– Dizabilităţi de vedere

– Dizabilităţi de auz

– Dizabilităţi fizice

– Dizabilităţi neuromotorii

– Dizabilităţi multiple/ asociate



suntem unici,
suntem diferiţi

Şcoala specială

1. oferta de programe educaţionale

2. pregătirea adecvată a cadrelor 
didactice

3. promovarea formării continue a 
cadrelor didactice

4. oferta de resurse umane şi materiale în 
vederea incluziunii în şcoala de masă

5. colaborarea cu ONG-urile  în vederea 
educării

6. promovarea respectului pentru copiii 
cu dizabilităţi şi familiile acestora

7. colaborarea cu familiile copiilor cu 
dizabilităţi

Şcoala de masă

1. pregătirea pentru incluziune

2. pregătirea adecvată a cadrelor 
didactice

3. promovarea formării continue a 
cadrelor didactice

4. deţinerea resurselor pentru 
facilitarea incluziunii

5. promovarea respectului faţă de copiii 
incluşi

6. existenţa programelor individualizate

7. colaborarea cu familiile copiilor cu 
dizabilităţi



Chestionar

• Chestionarul elaborat a prezentat valori ale consistenței 
interne situate în intervalul 0.763 și 0.97, majoritatea 
valorilor fiind situate în apropiere de 0.8, ceea ce arată că 
scala prezintă consistență internă adecvată pentru un 
chestionar de opinii, nestandardizat. 

• Consistența internă a fost calculată atât pentru 
subscalele referitoare la categorii de dizabilități, cât și pe 
cele două dimensiuni: învățământ special și învățământ 
de masă.
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Educaţia timpurie

N = 831

% acord total acord parţial nu ştiu
dezacord 

parţial
dezacord 

total

dizabilităţi intelectuale 57 20,7 7,2 7,7 7,3

tulburări din spectrul autist 60,3 17,1 7,9 6,5 8,2

dizabilităţi vizuale 61,3 18,8 8,1 5,3 6,6

dizabilităţi auditive 61,4 20,1 7,5 4,9 6,1

dizabilităţi fizice 56,3 19 11,9 6,3 6,5

dizabilităţi neuromotorii 57,5 17,9 10,2 7,6 6,7

dizabilităţi multiple/asociate 59,8 17 9,7 6,4 7,1



Educaţia incluzivă
începe încă de la grădiniţă

N = 831

% acord total acord parţial nu ştiu
dezacord 

parţial
dezacord 

total

dizabilităţi intelectuale 52,5 24,3 8,3 8,7 6,3

tulburări din spectrul autist 51,9 23,1 9,3 9 6,7

dizabilităţi vizuale 51,7 23 10,8 8,8 5,7

dizabilităţi auditive 52,3 23,1 9,4 9,4 5,8

dizabilităţi fizice 49,6 20,1 14,1 8,7 7,6

dizabilităţi neuromotorii 52,7 22,7 9,4 10 5,2

dizabilităţi multiple/asociate 47,8 19,6 12,8 9,3 10,6



Oferta de programe
Pregătirea pentru incluziune

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 78,3 11,1 5,3 3,9 1,4 10,7 30,9 4,8 26,7 26,8
tulburări din spectrul 
autist 66,7 19,9 6,3 4,9 2,3 5,2 18,2 7,1 28 41,5

dizabilităţi vizuale 73,9 15 5,4 3,9 1,8 7,6 21,4 6,4 27,7 36,9

dizabilităţi auditive 74,8 16 4,7 3 1,4 8,4 21,4 6,4 28,6 35,1

dizabilităţi fizice 65,3 16,1 10,6 5,8 2,2 7,9 19,9 10,1 29,7 32,4

dizabilităţi neuromotorii 57,4 19,3 10,3 8,2 4,8 16,7 32,9 7,9 22,9 19,6
dizabilităţi 
multiple/asociate 69,8 14,9 8,7 3,9 2,8 4,8 12,5 8,2 24,1 50,4



Pregătirea adecvată 

a cadrelor didactice

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 53,7 28,4 7,9 7,1 2,9 6,3 19,4 6,5 30,3 37,5
tulburări din spectrul 
autist 43,1 29,4 9,6 12,5 5,4 4 9,6 6,7 21,5 58,1
dizabilităţi vizuale 51,3 27,8 9,7 8,1 3,1 5,8 11,9 7,1 25,3 49,9
dizabilităţi auditive 52,1 28,2 8,4 8,1 3,2 5,1 13,2 6,1 25,4 50,2
dizabilităţi fizice 47,3 28,4 12,2 8,7 3,5 5,4 11,7 9 26,7 47,2
dizabilităţi 
neuromotorii 47,8 29,2 12,4 7,3 3,2 8,3 23,8 8,4 25,5 33,9
dizabilităţi 
multiple/asociate 43,8 28,9 11,9 9,9 5,5 4,8 9,4 7,3 21,3 57,2



Promovarea formării continue
a cadrelor didactice

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 46,1 25,8 15,9 8,5 3,7 33,8 25,3 14,4 19 7,5
tulburări din spectrul 
autist 45,7 24,3 15,2 9 5,8 5,1 12,9 15,9 21,4 44,8
dizabilităţi vizuale 45,1 26 16,1 8,7 4,1 4,8 12,6 16,4 21,4 44,8
dizabilităţi auditive 45,5 27,1 15 8,3 4,1 4,9 12,4 16,5 21,7 44,5
dizabilităţi fizice 43,7 24,1 18,5 9,1 4,6 5,2 12,4 17,2 21,1 44,2
dizabilităţi 
neuromotorii 42 24,8 19,1 9,1 4,9 7,1 15,9 16,6 21,8 38,6
dizabilităţi 
multiple/asociate 44 24,4 17,3 8,1 6,1 4,8 10,8 17,1 20,3 46,9



Resurse umane şi materiale 
pentru a facilita incluziunea

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 30 35,6 10,2 12,4 11,8 6,5 20,6 8,4 27,8 36,7
tulburări din spectrul 
autist 24,4 29,2 13,7 16,5 16,1 4,2 11,4 9,1 24,4 50,8
dizabilităţi vizuale 26,7 30,2 14 14,4 14,7 5,3 10,3 9 26,8 48,5
dizabilităţi auditive 27,2 29,8 14,3 14,3 14,3 4,5 11,1 9,7 28,2 46,6
dizabilităţi fizice 22,7 30 17 16,2 14,1 4,2 11,2 11,4 27,7 25,5
dizabilităţi 
neuromotorii 26,8 32,6 13,4 15,5 11,7 5,8 20,9 11,9 25,3 36,1
dizabilităţi 
multiple/asociate 22,6 27,6 15 15,4 19,4 3,5 9 10,2 23,9 53,3



Colaborarea cu ONG-urile  în vederea 
educării copiilor cu dizabilităţi

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 40,6 29,4 20,1 5,5 4,5 17,4 32,7 9,4 24,8 15,6
tulburări din spectrul 
autist 42 28,8 18,4 6,4 4,5 16,2 29,2 10,3 25,6 18,5
dizabilităţi vizuale 40,1 28,3 21,7 5,7 4,3 17,2 32,7 11,1 23,9 15
dizabilităţi auditive 40,4 27,3 23 5,1 4,2 16,8 33,1 10,6 24,3 15,2
dizabilităţi fizice 38,7 25,8 24,8 6,1 4,6 16,1 30,2 11,7 25,3 16,7
dizabilităţi 
neuromotorii 37,4 27,3 24,7 5,8 4,8 18,3 33,3 10,5 23,1 14,8
dizabilităţi 
multiple/asociate 39,1 26 23,1 5,8 6 16 27,9 11,3 24,9 19,9



Promovarea respectului pentru copiii cu dizabilităţi 

şi familiile acestora/Programe individualizate

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 66,3 19,5 6,5 5,4 2,3 14,8 28,3 12,3 19,4 25,3
tulburări din spectrul 
autist 64,7 20,2 6,9 5,5 2,6 10,2 16,6 17,4 20,2 35,5
dizabilităţi vizuale 65,6 20,3 6,6 5,2 2,3 10,2 14,4 19,5 20,8 35
dizabilităţi auditive 65,7 20,2 6,7 4,8 2,5 10,3 15,6 18,8 20,9 34,3
dizabilităţi fizice 64 21,2 7,1 4,9 2,8 10 14,3 20,2 21,2 34,3
dizabilităţi 
neuromotorii 64,1 20,2 7,6 5,7 2,4 11,4 20,7 19 21,1 27,8
dizabilităţi 
multiple/asociate 63,9 19,6 8,1 5,3 3,1 9,4 12,8 19,4 19,1 39,4



Colaborarea cu familiile 

copiilor cu dizabilităţi

N = 831 Învăţământ special Învăţământ de masă

% acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

acord 
total

acord 
parţial nu ştiu

dezacord 
parţial

dezacord 
total

dizabilităţi intelectuale 63,8 23,5 7,9 3,2 1,6 21,3 30,4 20,8 17,6 9,9
tulburări din spectrul 
autist 65,3 22,5 7,2 3,4 1,6 20,5 27,2 23,3 16,4 12,6
dizabilităţi vizuale 63,8 23,3 8,3 2,9 1,7 19,9 28 23,8 16,4 11,9
dizabilităţi auditive 63,1 23,8 8,7 2,6 1,8 20,7 27,2 24,1 16,4 11,7
dizabilităţi fizice 62,9 21,9 10,8 2,9 1,4 19,4 26,4 25,4 16,8 12
dizabilităţi 
neuromotorii 61 24,1 10 3,2 1,7 20,6 29,2 23,6 16,4 10,2
dizabilităţi 
multiple/asociate 63,3 22,1 9,5 2,9 2,2 19 25 24,8 16,4 14,8



Dizabilităţi intelectuale
(z= 27,23, P< .001)

ŞCOALĂ  SPECIALĂ (H=46.85, 
p<.001)

 cadrele didactice, 
 kinetoterapeuți
 cercetători
 membrii asociațiilor 
persoanelecu dizabilități și/ sau
familiilor acestora.
 psihologi
 studenţi
 părinţii copiilor fără dizabilităţi
 membri ONG-urilor
 părinţii copiilor cu dizabilităţi

ŞCOALĂ  DE MASĂ (H=43.02, 
p<.001)

• cadrele didactice

• studenți

• părinții copiilor fără dizabilități. 

• membri asociațiilor persoanelor 
cu dizabilități și/ sau familiilor 
acestora,

• kinetoterapeuţi 

• psihologi

• cercetători

• părinţii copiilor cu dizabilităţi



Tulburări din spectru autist
(Z=28.97, p<.001)

Şcoala specială  (H=26, p<.001)

• cadrele didactice

• părinţii copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=39.45, p<.001)

• studenţii

• kinetoterapeuţii



Deficienţe de vedere (Z=29.56, 
p<.001)

Şcoala specială (H=25.15, p<.01)

• cadre didactice

• studenţi

• cercetători

• membri ai asociaţiilor 
persoanelor cu dizabilităţi şi a 
familiior acestore

• părinţii copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=50.8, p<.001)

• părinţi ai copiilor fără dizabilităţi

• membri ONG

• membri ai asociaţiilor 
persoanelor cu dizabilităţi şi a 
familiior acestora

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

• cercetători

• cadre didactice

• kinetoterapeuţi



Deficienţe de auz (Z=29.67, 
p<.001)

Şcoala specială (H=25.33, p<.01)

• kinetoterapeuţi

• psihologi

• cadre didactice

• părinţii copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=41.98, p<.001).
• cadre didactice
• psihologi
• Studenţi

• kinetoterapeuţi
• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi
• membrii asociațiilor 
persoanelecu dizabilități și/ sau
familiilor acestora.



Deficienţe neuromotorii
(Z=28.59, p<.001)

Şcoala specială (H=30.58, p<.001)
• kinetoterapeuţi
• cadre didactice
• psihologi
• cercetători
• membri ai asociaţiilor persoanelor 

cu dizabilităţi şi a familiior acestora

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=45.85, p<.001)

• cadre didactice

• părinţi ai copiilor fără dizabilităţi

• membri ai asociaţiilor persoanelor 
cu dizabilităţi şi a familiior acestora

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

• cercetători

• kinetoterapeuţi



Deficienţe fizice (Z=25.02, 
p<.001)

Şcoala specială (H=31.44, p<.001)

• kinetoterapeuţi

• cadre didactice

• cercetători

• studenţi

• membri ai asociaţiilor persoanelor 
cu dizabilităţi şi a familiior acestora

• membri ONG

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=32.74 p<.001)
• cadre didactice
• psihologi
• studenţi
• membri ai asociaţiilor persoanelor cu 

dizabilităţi şi a familiior acestora
• părinţi ai copiilor cu dizabilităţiâ

• cercetători
• kinetoterapeuţi
• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi



Deficienţe multiple/asociate
(Z=29.16, p<.001)

Şcoala specială (H=33.03, p<.001)

• kinetoterapeuţi

• cadre didactice

• membri ai asociaţiilor persoanelor 
cu dizabilităţi şi a familiior acestora

• cercetători

• părinţi ai copiilor fără dizabilităţi

• membri ONG

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă (H=39.99, p<.001).

• studenţi

• cadre didactice 

• Psihologi

• membri ONG

• cercetători

• părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

• kinetoterapeuţi



Concluzii

• Educaţia timpurie şi incluzivă se realizează înca de la grădiniţă 
indiferent de tipul dizabilităţii

• Învăţământul special este mai adecvat nevoilor copiilor cu dizabilităţi 
indiferent de tipul dizabilităţii

• Există diferenţe semnificative privind opţiunea pentru învăţămândt 
special vs.  de masă în funcţie de categoria profesională investigată

• Părinţii copiilor cu dizabilităţi au opinii  nefavorabile atât privind 
învăţământul special, cât şi cel de masă în privinţa adecvării nevoilor 
educaţionale ale copiilor cu dizabilităţi indiferent de tipul dizabilităţii



Limite ale studiului şi 
direcţii noi de cercetare

• Număr scăzut de respondenţi pe judeţe

• Număr scăzut de părinţi ai copiilor cu dizabilităţi

• Genul predominant feminin

• Identificarea factorilor care contribuie la opiniile  sceptice ale părinţilor 
copiilor cu dizabilităţi atât faţă de şcoala specială, cât şi faţă de şcoala de 
masă privind adecvarea acestora la nevoile educaţionale ale copiilor cu 
dizabilităţi.



Şcoală specială sau de masă ?

• “Daca suferi de o dizabilitate, cel mai probabil nu e vina ta, dar 
nici nu trebuie să dai vina pe restul lumii sau să te aștepți sa îi fie 
milă de tine. Orice om trebuie sa aibă o atitudine pozitiva și 
trebuie să se plaseze în cea mai buna situație disponibilă pentru 
el, la un moment dat…’’

Stephen Hawking

(Handicapped People and Science, ScienceDigest 92, Nr.9, septembrie 1984).


