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• 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). 

DIZABILITATEA

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (2004). Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, Bucureşti, MarLink.
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• Dinamica istorică a definirii şi înţelegerii dizabilităţii a fost 
documentată în literatura de specialitate (Bradocck & Parrish, 
Kanner, 1964, Stiker, 1997, Trent, 1995). 

• Dizabilitatea apare în urma unor disfuncţionalităţi fizice şi/sau 
mentale. 

• Identificarea unei tulburări este extrem de predictivă privind 
modul în care o persoană va funcţiona la nivel individual, însă 
mai puţin predictivă privind funcţionalitatea acelei persoane 
ca  membru al societăţii. 

DIZABILITATEA

• modul în care o deficienţă interacţionează cu abilităţile 
specifice ale unei persoane şi modul în care societatea 
reacţionează faţă de persoanele care au anumite deficienţe 
este esenţial, atât în înţelegerea dizabilităţii, cât şi a 
deficienţei ca defect funcţional.

• o abordare strict patologică nu permite o înţelegere totală a 
persoanei, ceea ce implicit va afecta şi succesul unei 
intervenţii. 

• cunoaşterea contextelor sociale şi reacţia acestor contexte 
este absolut necesară pentru a înţelege consecinţele 
deficienţelor asupra funcţionării persoanei şi asupra elaborării 
într-o manieră profesionistă a intervenţiilor psihopedagogice.

DIZABILITATEA
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• comportamentul, 

• contextul şi 

• mediul - factori potenţiali ai dezvoltării psihologiei dizabilităţii
(Barker, 1965; Fuhrer, 1990; Landesman, Dosset & Echols, 1996; Schalock & Behab, 1990)

• În ştiinţele sociale, demersul ecologic s-a focusat pe 
congruenţa dintre persoane şi medii.

Modelele ecologice

• micro 
• relaţiile de tipul faţă în faţă

• mezo
• settings-urile

• macro 
• factori culturali generali, 
• factori atitudinali şi 
• sisteme

Modelul ecologic 
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TURNUL LUI BABEL
Complexitatea de perspective nu a 
făcut decât să creeze un adevărat Turn 
Babel 

şi 

confuzie în comunicare, 

confuzie care există nu numai in 
interiorul sau între disciplinele 
academice, dar şi în domeniul 
politicilor sociale unde se întâlnesc o 
multitudine de

INTERESE şi PĂRŢI INTERESATE 
în egală măsură 

(Buntinx în Wehmeyer, 2013)

• numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut ca urmare a 
vârstei şi longevităţii

• creşterea factorilor sociali de risc cum sunt accidentele

• intervenţiile medicale care au facilitat supravieţuirea unui 
număr mai mare de persoane cu dizabilităţi

• creşterea cerinţelor privind egalitatea în drepturi, acces la 
resurse şi participare în societate

Nevoia de modele
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Raportul privind dizabilitatea elaborat de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS, 2011)
• afirmă că peste un miliard de oameni din lumea întreagă 

trăiesc cu o dizabilitate, iar 150 de milioane dintre aceștia sunt 
copii de vârstă școlară. 

• majoritatea acestor copii nu beneficiază de oportunități 
educaționale și nu își finalizează nici măcar educația primară.

• În aceeași direcție, ultimul Raport Global UNESCO (2013) 
consideră că persoanele cu dizabilități întâmpină nenumărate 
bariere cu privire la accesul la informație, educație și lipsa 
oportunităților profesionale.

• The International Classification of Impairments, Disability and
Handicap (ICIDH, WHO, 1980) a fost prima încercare 
sistematică de a combina diversele perspective în care era 
privită dizabilitatea. 

• ICIDH oferă trei planuri ale experienţei în explicarea 
dizabilităţii drept consecinţe ale “bolii” sau ale unei condiţii de 
patologie

Modelele OMS ale dizabilităţii



15.09.2014

6

Conform ICIDH o boală se poate manifesta sau 
exprima prin:
1. probleme ale funcţiilor şi/sau anatomiei corpului, rezultând o 
DEFICIENŢĂ

2. probleme privind activităţile persoanei rezultând o 
DIZABILITATE

3. probleme privind performarea în rolurile sociale cerute de 
către societate rezultând HANDICAPUL (WHO, 1980, p. 30)

ICIDH a integrat modelul medical cu modelul psihologic şi modelul social al 

dizabilităţii, combinând perspectiva individuală cu perspectiva socială.

ICIDH a fost criticat din:

• motive conceptuale, 

• motive tehnice
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• Natura cauzală unidirecţională şi presupusă a procesului dizabilităţii, care 

debutează cu o boala sau o condiţie patologică care determină o deficienţă 

cu consecinţe care determină o dizabilitate şi în final rezultă handicapul

• Absenţa mediului ca factor semnificativ în procesul dizabilităţii

• Deficite serioase in implementare privind problemele copiilor şi 

persoanelor în vârstă (sistemul avea un nivel scăzut de sensibilitate în 

perioada dezvoltării)

• Utilizarea unui limbaj negativ ( deficienţă, dizabilitate, handicap,) cu efecte 

stigmatizante

• Conceptualizarea dizabilităţii ca un fenomen separat, fără să se facă 

referire la funcţionarea persoanelor care nu au o dizabilitate. În acest fel s-

ar putea accentua şi separa categoria de persoane cu dizabilităţi faţă de 

persoanele fără dizabilităţi. Dizabilitatea este văzută ca o clasă şi nu ca un 

continuum al funcţionării umane.

ICIDH

• instrument statistic – pentru colectarea şi
înregistrarea de date (de exemplu în studiile 
şi în sondajele demografice sau în 
managementul sistemelor informaţionale);

• instrument de cercetare – pentru a evalua şi
măsura rezultate, calitatea vieţii sau factorii 
de mediu;

• instrument de investigaţie clinică – în 
evaluarea nevoilor, adecvarea tratamentelor 
la anumite condiţii, evaluarea profesională, 
reabilitare şai evaluare a rezultatelor;

• instrument de politică socială – pentru 
planificarea securităţii sociale, sistemelor de 
compensaţie, în conceperea şi
implementarea politicilor;

• instrument de educaţie – în conceperea 
curriculum-ului, în sensibilizarea opiniei 
publice şi în adoptarea unor acţiuni;
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Structura
CIF

CIF – versiunea
pentru copii sI
tineri
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Model multidimensional

1. abilităţi cognitive

2. comportamente adaptative

3. stare de sănătate

4. context 

5. participare

6. intensitatea nevoii de suport şi

asistenţă.

Modelul AAIDD al dizabilităţilor
intelectuale şi de dezvoltare 

American Association of Intelectual and Developmental Disorders (2010)

În urma analizelor factoriale efectuate 
de  Schalock (1999); Thompson, 
McGrew, și Bruininks (1999), s-au 
remarcat patru factori constanți ai 
comportamentului adaptativ : 
(a) competențe fizice sau motorii, 

care implică abilități motorii fine 
și grosiere, abilități de hrănire și 
utilizare a toaletei; 

(b) abilități conceptuale, precum 
limbajul expresiv și receptiv, 
abilități de citire și scriere, 
utilizarea banilor; 

(c) abilități sociale, precum prietenia 
, interacțiunea cu ceilalți, 
participare socială, înțelegere și 
raționament; 

(d) abilități practice, precum 
activitățile casnice, îmbrăcatul, 
spălatul, prepararea mâncării, 
etc. 

Comportament adaptativ
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• Abilități practice: activități 
cotidiene, ocupaționale, 
utilizarea banilor, siguranță, 
sănătate, transport, rutine.

• Abilități conceptuale: limbaj, 
citit și scris, noțiuni temporale și 
conceptul de număr.

• Abilități sociale: abilități 
interpersonale, responsabilitate 
socială, stimă de sine, urmarea 
regulilor, rezolvare de probleme, 
credulitate/naivitate.

Definiția dizabilității intelectuale propusă în 

DSM-5 
Comportamentul adaptativ să fie măsurat folosind teste 
psihometrice, individualizate, standardizate și adaptate cultural. 

• În prezent , există patru teste de acest tip care au fost 
standardizate pe populația general a SUA și care au fost special 
create pentru a confirma sau infirma un diagnostic de DI, unul 
dintre acestea este adptat şi standardizat şi în România .

Instrumente de măsurare a 
comportamentului adaptativ
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• Scala de măsurare a comportamentului adaptativ – ediția a doua (Adaptive 

Behavior Scale—School, Second, Edition (ABS-S:2) . Se folosește la indivizii 

cu vârsta între 3 și 21 de ani. Se compune din două secțiuni , una ce vizează  

comportamentul adaptativ și una ce se axează pe comportamentele 

problematice . 

• Sistemul de evaluare al comportamentului adaptativ ( Adaptive Behavior

Assessment System—Second Edition (ABAS-II). Acest instrument permite o 

măsurare personalizată a comportamentului adaptativ pentru indivizi de la 

naștere până la vârsta de 89 de ani . Există și versiune pentru părinți sau 

îngrijitori și pentru profesori , dar și versiune sel-report. Este singurul 

instrument care evaluează comportamentul adaptativ și în sistemul self-

report și este foarte util pentru realizarea programelor se suport.

Instrumente de măsurare a comportamentului adaptativ

• Scala de evaluare a comportamentului independent Scales of Independent 

Behavior— Revised (SIB-R). The SIB-R (Bruininks, Woodcock, Weatherman

şi Hill, 1996) este un instrument standardizat pe un eșantion reprezentativ 

din populația generală . Se folosește pentru indivizii cu vârste între 3 luni și 

80 de ani și are trei forme : Dezvoltare timpurie  ( 3 luni-8 ani ), Forma de 

comprehensiune ( 3 luni-80 ani ) și Forma scurtă . Cuprinde două secțiuni : 

item ice evaluează comportamentul adaptativ și itemi ce vizează 

comportamentele problematice . 

• Scala de evaluare a comportamentului adaptativ Vineland (Vineland

Adaptive Behavior Scales - Second Edition, Sparrow, Balla şi Cicchetti, 

1984). Se utilizează penru indivizi cu vârtse cuprinse între 0 și 90 de ani . 

Există patru forme ale acestei scale : pentru părinți/îngrijitori , pentru 

profesori ( 3-18 ani ) , forma de cercetare și forma de interviu extins.

Instrumente de măsurare a comportamentului adaptativ
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Evaluarea abilităţilor adaptative
furnizează informaţii importante 
pentru:

• diagnosticare, 

• planificarea terapiei sau a 
intervenţiei pentru persoanele 
cu dizabilităţi. 

• întârzieri în dezvoltare, 
• factori de risc biologici, 
• traume craniene, 
• autism, 
• ADHD, 
• tulburări de învăţare şi comportament, 
• deprivare senzorială, 
• dizabilităţi sau traume fizice, 
• sănătate precară, 
• dizabilităţi motorii, 
• tulburări emoţionale, 
• leziuni cerebrale, 
• atac cerebral, demenţe, 
• Alzheimer, 
• tulburări legate de consumul de diverse 

substanţe, 
• tulburări psihotice şi 
• multiple dizabilităţi.

• comunicare,

• utilizarea resurselor comunităţii, 

• funcţionalitatea preşcolară, 

• viaţa în şcoală/familie, 

• sănătate şi siguranţă,

• timp liber, 

• autoîngrijire, autodirecţionare, 

• social, 

• motricitate,

• muncă.

În România a fost adaptat în anul 2012 de către Dragoş Iliescu şi Daniela 
Vercellino - Sistemul de evaluare al comportamentului adaptativ ( Adaptive 
Behavior Assessment System—Second Edition (ABAS-II)

Tulburări evaluate Arii evaluate
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• Conceptul de suport a fost introdus pentru prima dată în 
manualul AAIDD din 1992:

• Manualul din 2002 : conceptul de suport s-a extins de la 
conceptul de cadru de evaluare, planificare şi implementare.

• Manualul din 2010 : prezentarea unui sistem de suport care 
cuprinde sisteme organizaţionale , INCENTIVES, suport 
cognitiv, instrumente de evaluare, abilităţi-cunoştinţe şi 
abilităţi ereditare.

Sistemele de suport

Independenţă crescută, optimizarea relaţiilor personale, oportunităţi sporite de 
includere în societate 

Rezultate personale îmbunătăţite

Crearea de sisteme de suport individualizate (planificarea riguroasă şi aplicarea 
acestor sisteme de suport)

Discrepanţă între competenţă şi cerinţe ( persoanele cu DI prezintă o 
discrepanţă între competenţa personală şi cerinţele mediului)

Planificarea sistemelor de suport
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Componenta1: 
Identificarea 

experienţelor de 
viaţă şi a scopurilor

Componenta 2:  
Determinarea 

intensităţii nevoii de 
suport şi asistenţă

Componenta 3: 
Alcătuirea planului 

individualizat de 
suport şi asistenţă

Componenta 4: 
Monitorizarea 

progreselor

Componenta 5: 
Evaluarea globală

Planificarea sistemelor de suport

Funcţia
evaluării

Scopurile specifice
Exemple de măsurători,

instrumentar şi metode de 
evaluare 

PLANIFICAREA ŞI 
DEZVOLTAREA 
SISTEMELOR DE 
SUPORT ŞI 
ASISTENŢĂ

a) Suport pentru  
optimizarea  funcţionării
persoanei

b) Suport pentru 
îmbunătăţirea
rezultatelor  obţinute

c) Suport pentru 
implemtearea alegerilor 
personale

d) Suport pentru asigurarea 
respectării drepturilor 
persoanei

a) Planificarea centrată pe  
persoană - Auto –evaluare

b) Teste de dezvoltare - Evaluarea 
abilităţilor de comunicare, 
motorii şi senzoriale

c. Teste de evaluare a achiziţiilor. 
Scale de evaluare a intensităţii
nevoii de suport şi asistenţă.
Evaluarea funcţionării
comportamentale

d. Plan de suport comportamental
plan de suport centrat pe familie

Cadrul de evaluare



15.09.2014

15

•Finanţare

•Cercetare

•Oferirea de servicii şi asistenţă 

•Evaluarea caracteristicilor persoanelor şi 
a mediului lor de provenienţă.

Principalele scopuri ale clasificării în 
domeniul DI sunt:
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Schalock –
AAIDD
(2007)

Organizaţia mondială a 
sănătăţii  (WHO) 

(1997)

QOL Quality of Life 
Research Unit 

(Toronto)

Dezvoltare personală Sănătate fizică Stare de bine fizică

Autodeterminare Sănătate psihologică Stare de bine psihologică

Relaţii interpersonale Nivel de independenţă Stare de bine spirituală

Incluziune socială Relaţii sociale Apartenenţă spirituală

Drepturi Mediu Apartenenţă fizică

Starea de bine emoţională Spiritualitate/Religie/
Credinţe personale

Apartenenţă socială

Starea de bine fizică - Apartenenţă comunitară

Starea de bine materială - Simt practică

- - Timp liber

- - Dezvoltare

Calitatea vieţii

Domenii QOL Exemple indicatori QOL şi aplicarea Convenţiei UN (Art. 5-30)

Dezvoltare Personală Statut educaţional, deprinderi personale, comportament
adaptativ - Art. 24

Autodeterminare alegeri/decizii, autonomie, control personal, scopuri
personale - Art. 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30

Relaţii interpersonale reţele sociale, prietenie, activităţi sociale, relaţii Art. 23
Incluziune socială integrare/participare comunitară, roluri comunitare,

suport - Art. 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30
Drepturi umane (respect, demnitate, egalitate) şi legale (acces la

lege, dreptul la procese) - Art. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 22
Starea de bine emoţională siguranţă şi securitate, experienţe pozitive, satisfacţie,

lipsa stresului - Art. 16, 17
Starea de bine fizică nutriţie şi sănătate, recreere, timp liber - Art. 16, 25, 26
Starea de bine materială statut financiar, statut ocupaţional, statut familial, avere -

Art. 28

Relaţia dintre domeniile calităţii vieţii  (QOL) şi articolele din 
Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi
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• Există abordări diferite în lume față de furnizarea educației 
pentru persoanele cu dizabilități. 

• Modelele adoptate includ școli și instituții speciale, școli 
integrate și școli incluzive. 

• În țările europene, 2,3% dintre elevii cu școlarizare obligatorie 
sunt educați într-un mediu segregat - fie într-o școală specială, 
fie într-o clasă separată într-o școală normală (vezi Fig. 7.3). 

• Belgia și Germania se bazează foarte mult pe școlile speciale în 
care copiii cu nevoi speciale sunt separați de ceilalți copii. 

• Cipru, Lituania, Malta, Norvegia și Portugalia par să includă 
majoritatea elevilor lor în clase normale cu copii de vârsta lor. 

Raport OMS 2011
Abordări în educaţia copiilor cu dizabilităţi
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• „O trecere în revistă a țărilor OECD arată tendințe similare, 

• cu o mișcare generală în țările dezvoltate spre o educație 
incluzivă, cu unele excepții totuși (31). 

• În țările în curs de dezvoltare, această mișcare către școli 
incluzive este abia la început. 

• Incluziunea copiilor cu dizabilități în școli normale - școli 
incluzive - este în general considerată de dorit pentru egalitate 
și drepturile omului. ”

Raport OMS 2011
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Organizația Culturală, Științifică și Educațională a Națiunilor 
Unite (UNESCO) a propus următoarele motive pentru 
elaborarea unui sistem de educație mai incluziv (35): 

• Educațional. Cerința pentru școli incluzive care să educe toți 
copiii la un loc înseamnă că școlile trebuie să elaboreze 
metode de predare care să răspundă diferențelor individuale, 
pentru ca toți copiii să poată beneficia. 

• Social. Școlile incluzive pot schimba atitudinile față de cei care 
sunt diferiți în vreun fel educând toți copiii la un loc. Aceasta 
va ajuta la crearea unei societăți drepte fără discriminare. 

• Economic. Înființarea și întreținerea școlilor care să educe toți 
copiii la un loc poate fi mai puțin costisitoare decât înființarea 
unui sistem complex de diferite tipuri de școli specializate 
pentru diferite grupuri de copii. 

• „ Educația incluzivă caută să permită școlilor să servească toți copiii 
din comunitățile lor (36). Cu toate acestea, în realitate, este greu să 
se asigure incluziunea deplină a tuturor copiilor cu dizablități, deși 
acesta este scopul final. Țările diferă mult în ceea ce privește 
numărul de copii cu dizabilități care beneficiază de educație fie în 
medii normale, fie în medii segregate, și nici o țară nu are un sistem 
pe deplin incluziv. O abordare flexibilă referitoare la amplasare este 
importantă: în Statele Unite, de exemplu, sistemul are drept obiectiv 
plasarea copilului în cel mai integrat mediu posibil, oferind în același 
timp plasament special acolo unde se consideră că e necesar (37). 
Nevoile educaționale trebuie evaluate din perspectiva a ceea ce este 
cel mai bun pentru individ (38) și a resurselor financiare și umane 
disponibile în contextul țării. ”

Raport OMS  privind dizabilitatea (2011)
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Dovezile cu privire la impactul 
mediului asupra rezultatelor 
educației pentru persoanele cu 
dizabilități nu sunt concludente

Raport OMS  privind dizabilitatea (2011)

O revizuire a studiilor 
referitoare la incluziune 
publicată înainte de 1995 a 
ajuns la concluzia că acele 
studii erau diverse și nu erau 
în mod uniform de bună 
calitate (43). 

Raport OMS  privind dizabilitatea (2011)
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Deși amplasarea nu era un factor esențial pentru rezultatele 
elevilor, revizuirea a găsit următoarele: 

• rezultate academice ușor mai bune pentru elevii cu dizabilități 
de învățare amplasați în medii educaționale speciale; 

• rate ridicate de abandon școlar pentru elevii cu probleme 
emoționale care au fost plasați în sistemul de învățământ 
general; 

• rezultate sociale mai bune pentru elevii cu deteriorări
intelectuale grave care au fost incluși în sistemul general de
învățământ. 

Raport OMS  privind dizabilitatea (2011)

O trecere în revistă a cercetărilor din Statele Unite despre educația pentru 

nevoi speciale a ajuns la concluzia că impactul mediului de învățământ -

indiferent dacă este în școli speciale, clase speciale sau educație incluzivă -

asupra rezultatelor educației nu se poate stabili în mod clar (44). 

Aceasta a descoperit că: 

• majoritatea studiilor analizate nu erau de o bună calitate metodologică și 

măsurile dependente variau destul de mult în diferitele studii; 

• cercetătorii întâmpinaseră greutăți în separarea mediilor educaționale în 

funcție de tipurile și intensitatea serviciilor; 

• cercetarea fusese adesea efectuată înainte să aibă loc schimbări politice 

esențiale; 

• mare parte din cercetare se concentrase pe modul de implementare a 

practicilor de incluziune, nu pe eficacitatea acestora
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• Există unele indicii că achiziția de aptitudini de comunicare, 
sociale și de comportament este mai bună în clasele și școlile 
incluzive. Mai mulți cercetători au înregistrat astfel de 
rezultate pozitive (45-48). 

• O meta-analiză a impactului mediului asupra învățării a 
descoperit un „efect benefic mic spre moderat al educației 
incluzive asupra rezultatelor academice și sociale în cazul 
elevilor cu nevoi speciale" (49). 

• Un număr mic de studii au confirmat impactul negativ al 
plasării în medii de educare normale unde nu se oferă suport 
individualizat (50, 51). 
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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

Scopul studiului 
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• Dizabilităţi intelectuale

• Tulburări din spectrul autist

• Dizabilităţi de vedere

• Dizabilităţi de auz

• Dizabilităţi fizice

• Dizabilităţi neuromotorii

• Dizabilităţi multiple/ asociate

Tipuri de dizabilităţi

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

suntem unici, suntem diferiţi
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• 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.

Chestionar

Participanţi

49%

24%

11%

6%
3%

2%
2% 2% 1%

cadre didactice

studenţi şi masteranzi

psihologi

părinţi ai unor copii fără dizabilităţi

părinţi ai unor copii cu dizabilităţi

membrii în ONG-uri

cercetători

kinetoterapeuţi

membri ai asociaţilor persoanelor cu
dizabilităţi sau ai familiilor acestora
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Distribuţia
pe judeţe

43,50
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C L U J
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B I H O R

S Ă L A J

C O N S T A N Ţ A

S I B I U

B U C U R E Ş T I

T I M I Ş

G A L A Ţ I

I A Ş I

S U C E A V A

M A R A M U R E Ş

D Â M B O V I Ţ A

G O R J

V A S L U I

S A T U  M A R E

A L B A

M U R E Ş

T U L C E A

D O L J

B A C Ă U

B R A Ş O V

V Â L C E A

N E A M Ţ

B R Ă I L A

H U N E D O A R A

P R A H O V A

A R G E Ş

H A R G H I T A

B O T O Ş A N I

O L T

M E H E D I N Ţ

V R A N C E A

A R A D

B U Z Ă U

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 timpurie
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Educaţia incluzivă începe încă de la grădiniţă

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
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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
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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
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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
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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

Şcoala specială  

(H=26, p<.001)

• cadrele didactice

• părinţii copiilor cu dizabilităţi

Şcoala de masă

(H=39.45, p<.001)

• studenţii

• kinetoterapeuţii

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

Dizabilităţi vizuale (Z=29.56, 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.

Dizabilităţi auditive (Z=29.67, p<.001)
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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

Dizabilităţi neuromotorii (Z=28.59, 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

Dizabilităţi fizice (Z=25.02, p<.001)
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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

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

• 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

Concluzii
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• 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.

Limite ale studiului şi direcţii noi de cercetare

EMOŢII AUTODISTRUCTIVE

MÂNIA – AR TREBUI SĂ

DEPRESIA – LIPSA DE SPERENŢĂ

ANXIETATEA - CATASTROFAREA

VINA – JUDECĂŢI MORALE 
ASUPRA SINELUI
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FĂRĂ O ABORDARE RAŢIONALĂ

STRES
PROCRASTINARE

CONFLICT
FURIE

ANXIETATE
BURN OUT

• “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).

Şcoală specială sau de masă ?


