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Stimați parteneri, 

 
Vă mulțumim pentru interesul acordat Campaniei Globale pentru Educație! În acest an, sub sloganul 
”Egalitate de drepturi! Egalitate de șanse!”, Campania Globală pentru Educație va avea ca temă de 
interes accesul la o educație de calitate pentru copiii cu dizabilități.  

 

Pe durata Săptămânii Globale de Acțiune (5 – 11 mai 2014), în mii de școli, din aproape 100 de țări ale 
lumii, se vor desfășura activități prin care elevii, profesorii și invitații lor vor încerca să atragă atenția 
opiniei publice și factorilor de decizie asupra faptului că dreptul la educație aparține fiecărui copil și 
dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o barieră.  

 

Se estimează că, în lume, sunt aproximativ 93 de milioane de copii sub 14 ani, 1 din 20, care au 
dizabilități moderate sau severe. Copiii cu dizabilități reprezintă mai mult de o treime din copiii care nu 
merg la școală (24 de milioane din 57 de milioane). 

 

În România sunt peste 72.000 de copii cu dizabilități și doar puțin peste o treime dintre ei frecventează 
învățământul de masă. 

 

Comunitatea mondială trebuie să ia măsuri pentru a opri marginalizarea severă a copiilor cu dizabilități 
în educație. Existența barierelor cu care se confruntă copiii cu dizabilități afectează grav șansele de 
realizare a accesului universal la educație - promisiune asumată de comunitatea internațională atât 
prin Obiectivele Educației pentru Toți, cât și prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.  

 

Acest pachet de resurse vă va oferi mai multe informații despre Campanie, despre planurile pentru 
Săptămâna Globală de Acțiune și despre activitățile la care poate participa școala dumneavoastră. 
Sperăm că vă veți alătura altor milioane de oameni din întreaga lume, luând parte la aceste demersuri. 
Nu ezitați să ne contactaţi la salvaticopiii.gce@gmail.com pentru orice informație suplimentară. 

 

Campania Globală pentru Educație 

 

GCE este o mișcare globală, cu membri din peste 96 de țări, care militează pentru realizarea dreptului la 
Educație pentru Toți, în mod gratuit și în condiții de calitate. 
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1. Informații generale: 
a. Ce este CGE? 
 

Campania Globală pentru Educație (CGE) este o inițiativă a societății civile, începută în anul 1999, care 
are ca scop combaterea crizei globale din domeniul educației. Dreptul la educație este un drept 
fundamental al omului, iar misiunea noastră este de a ne asigura că autoritățile iau măsuri pentru a 
respecta fiecărei persoane dreptul la o educație publică gratuită și de calitate.  

 

Printre membrii noștri se numără peste 100 de organizații neguvernamentale naționale, regionale și 
internaționale, sindicate ale cadrelor didactice și activiști pentru drepturile copilului. Împreună, 
atragem atenția guvernelor asupra promisiunilor pe care le-au făcut în mod repetat de a asigura 
Educația pentru Toți. Pentru a face acest lucru, mobilizăm cetățenii să-și facă vocile auzite, facem lobby 
pe lângă oamenii politici și oficialii guvernelor, atragem atenția mass media, monitorizăm și întocmim 
rapoarte cu privire la acțiunile autorităților și întreprindem orice alte activități care pot atrage atenția 
publicului și a factorilor de decizie asupra provocărilor din domeniul educației. Suntem convinși că 
cetățenii care, împreună, își fac vocile auzite, au un impact puternic asupra politicilor și acțiunilor 
autorităților.  

CGE este susținută de coaliții din peste 90 de țări din întreaga lume. Fiecare dintre aceste coaliții este 
alcătuită din organizații neguvernamentale, sindicate ale cadrelor didactice, asociații ale părinților, 
grupări de tineret, organizații comunitare și organizații ale societății civile active în domeniul educației. 
Acestea monitorizează la nivel național angajamentele asumate de autorități și urmăresc să 
responsabilizeze factorii de decizie în vederea respectării acestor angajamente.  

 
În România, Campania Globală pentru Educație este susținută și promovată de o coaliție formată din: 
Organizaţia Salvaţi Copiii, Ministerul Educaţiei Naționale, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională, World Vision România, Roma Education Fund România, Centrul Romilor pentru 
Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, 
Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, 
Asociaţia OvidiuRo şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. 
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b. Ce este Săptămâna Globală de Acțiune? 
 

Săptămâna Globală de Acțiune reprezintă perioada cea mai importantă din GCE,  în care susținători din 
întreaga lume desfășoară activități prin care promovează mesajele Campaniei. 

În anul 2001, Campania Globală pentru Educație a început să organizeze Săptămâna Globală de 
Acțiune, ca perioadă din an în care coalițiile, susținătorii și organizațiile care lucrează în domeniul 
educației pe plan național, regional și internațional acționează împreună pentru a atrage atenția 
asupra câte unui punct de pe agenda Educației pentru Toți, luând poziție cu privire la același aspect și 
adresând solicitări oamenilor politici, în mod coordonat. În întreaga lume, societatea civilă - și mai ales 
școlile  - se alătură Săptămânii Globale de Acțiune, ceea ce înseamnă că, în fiecare an, înregistrăm 
milioane de participanți de pe întregul mapamond.  

Până în prezent, printre temele Săptămânii Globale de Acțiune s-au numărat: accesul egal la educaţia 
de bază, la orice vârstă (2009), finanțarea educației (2010), accesul la educație al fetelor (2011), 
îngrijirea și educația pe durata copilăriei timpurii (2012) și cadrele didactice (2013). În anul 2014, 
Săptămâna Globală de Acțiune are ca temă accesul la educație al copiilor cu dizabilități.  

CGE organizează Săptămâna Globală de Acțiune de peste zece ani, și încă din anul 2001, de la prima 
ediție, zeci de milioane de persoane au participat la aceste demersuri. Sperăm ca în anul 2014 să 
participe un număr record de școli, atrăgând atenția asupra acestei cauze atât de importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 6 

 

 

2. Despre această ediţie a Campaniei: 
 

Abordarea provocărilor și a discriminării grave cu care se confruntă copiii cu dizabilități, reprezintă o 
problemă urgentă. 

În primul rând, negarea dreptului la educație răpește copiilor beneficiile viitoare pe care le aduce 
educația, dar îi lipsește și de șansa de a avea acces la alte drepturi – de exemplu, limitându-le șansele 
de a se angaja sau de a participa mai târziu la viața civică. Lipsa educației restrânge participarea 
deplină în societate, adâncește marginalizarea și poate limita șansele unei persoane de a scăpa de 
sărăcie. Acestea și multe alte bariere cu care se confruntă persoanele cu dizabilități le fac pe acestea să 
se numere printre cei mai săraci dintre săraci.  

Faptul că nu se acordă atenție educației copiilor cu dizabilități are consecințe și asupra respectării 
promisiunilor asumate de comunitatea internațională în sensul asigurării accesului universal la 
educația primară – țintă agreată atât prin obiectivele Educației pentru Toți, cât și prin Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului. De asemenea, dreptul la educație de calitate reprezintă un drept garantat 
fiecărui copil, iar dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o barieră. Convenția Națiunilor Unite cu privire 
la drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) prevede că educația incluzivă reprezintă mecanismul 
esențial pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor cu dizabilități. Sistemele de educație 
incluzivă pot fi definite prin faptul că toți copii învață împreună, în școli de masă aflate în localitatea 
sau comunitatea lor, indiferent  de abilitățile sau dizabilitățile lor, iar metodele de predare, materialele 
didactice și mediul școlar sunt adaptate nevoilor tuturor elevilor. Crearea unor sisteme incluzive de 
educație este esențială pentru asigurarea unei mai bune calități a educației și pentru respectarea 
drepturilor fundamentale de care trebuie să beneficieze toți copiii, contribuind, de asemenea, la 
abordarea nevoilor altor categorii vulnerabile de copii.  

În ciuda angajamente asumate de state, excluderea copiilor cu dizabilități din școlile de masă continuă 
să fie generalizată și sunt puține țările care şi-au dezvoltat legislația, politicile, obiectivele și planurile 
necesare pentru a asigura educația incluzivă a copiilor cu dizabilități. Chiar și în cazurile în care 
autoritățile au la dispoziție legislația sau strategiile necesare, punerea acestora în practică prin politici 
și planuri concrete de acțiune lasă de dorit, în condițiile unei finanțări insuficiente a educației incluzive. 
Autoritățile naționale și donatorii internaționali trebuie să asigure capacitatea, resursele și 
coordonarea necesare pentru punerea în practică a unor planuri naționale ambițioase de incluziune.  

O problemă esențială întâmpinată în asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități este 
reprezentată de lipsa gravă de date statistice, care face ca, în ochii factorilor de decizie, nevoile 
educaționale ale copiilor cu dizabilități să fie invizibile sau să nu fie corect înţelese. Pentru a putea 
planifica și monitoriza resursele în mod eficient, autoritățile au nevoie de date statistice de încredere, 
care să le permită să adopte ținte ambițioase, dar realiste. 

În țările în curs de dezvoltare, școlile și clasele nu sunt accesibile sau nu sunt adaptate nevoilor copiilor 
cu dizabilități. Accesibilizarea școlilor și a claselor necesită investiții în echipament și materiale 
didactice accesibile și care răspund nevoilor copiilor cu dizabilități, dar este nevoie, în plus, și de o 
infrastructură care să asigure accesul.  Pentru a asigura suficienți profesori adecvat pregătiți pentru toți 
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copiii, sunt necesare investiții substanțiale în formarea specială a mai multor profesori care, pe lângă 
această pregătire, să primească şi sprijinul necesar pentru a lucra în mod incluziv, iar la nevoie să 
beneficieze și de implicarea unor profesori de sprijin.  

În final, atitudinea societății reprezintă un factor puternic care stă la baza marginalizării copiilor cu 
dizabilități. Atitudinile negative față de capacitatea copiilor cu dizabilități limitează șansa acestora de a 
frecventa orice fel de școală. Chiar și atunci când li se oferă șansa la educație, există o opinie 
generalizată conform căreia școlile speciale reprezintă cea mai potrivită opțiune. Este nevoie de 
campanii de conștientizare a opiniei publice care să abordeze aceste atitudini adânc înrădăcinate față 
de perspectivele educaționale ale copiilor cu dizabilități, deoarece opinia publică reprezintă de multe 
ori o barieră puternică în calea școlarizării multor copii cu dizabilități.  

Comunitatea internațională trebuie să acționeze acum pentru a opri marginalizarea copiilor cu 
dizabilități. Trebuie să ne asigurăm că, prin accesul la educație adecvată, copiii cu dizabilități nu se vor 
mai confrunta cu marginalizare pe viață, sărăcie și nedreptate. Sistemele de educație incluzivă, bazate 
pe o abordare din perspectiva drepturilor copilului, nu mai trebuie să fie iniţiative răzleţe, ci o practică  
generală, deoarece constituie un aspect central în realizarea unei educații de calitate pentru toți elevii 
și în dezvoltarea unei societăți mai incluzive. 
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3. Ce poate face școala dumneavoastră? 

 

Școlile pot veni în sprijinul campaniei oricând, dar momentul cheie este reprezentat de Săptămâna 
Globală de Acțiune, 5-11 mai 2014. Această săptămână reprezintă, pentru susținătorii din lume, 
momentul în care cu toții încearcă să atragă atenția factorilor de decizie asupra solicitărilor Campaniei.  

Din acest motiv, cerem sprijinul tuturor școlilor partenere să susțină lecția dedicată dizabilităţii și 
modului în care copiii cu dizabilități pot și trebuie să fie incluși în învățământ.  

De asemenea, școlile partenere se pot implica și sub alte aspecte: 
 Prin jocul ”Șerpi și scări” care oferă copiilor posibilitatea de a înțelege mai bine ce îi ajută și ce îi 

împiedică pe copiii cu dizabilități să aibă (sau nu) acces la o educație de calitate; 
 Invitând părinți și alți membri ai comunității să participe la evenimente organizate în școală, având ca 

temă accesul la educație al copiilor cu dizabilități; 
 Invitând factorii de decizie să discute cu elevii despre ce pot face ei, sau autoritățile pe care le reprezintă 

pentru a susține accesul persoanelor cu dizabilități la o educație de calitate – pe plan local, județean, 
național sau internațional; 

 Oferind elevilor oportunitatea de a adresa factorilor de decizie scrisori și mesaje privind: situația actuală 
a accesului la educație pentru copiii cu dizabilități, măsurile avute în vedere de autorități pentru a 
garanta că nici un copil nu este exclus din învățământ, ajutorul acordat de autorități altor țări în 
domeniul educației, în special în ceea ce privește consolidarea unor sisteme incluzive de educație care 
să permită școlarizarea copiilor cu dizabilități; 

 Solicitând elevilor să exprime, prin eseuri, de ce consideră ei că este important să susțină dreptul la 
educație al tuturor copiilor din lume și ce beneficii consideră ei că ar putea aduce această implicare a 
lor.  

 
Scopul este ca, în cât mai multe școli, să aibă loc activități care să abordeze accesul la educație al copiilor cu 
dizabilități, deoarece, de mult prea multe ori, acest subiect este neglijat în școlile de masă – mai ales în țările în 
care sistemele de educație au ca abordare scoaterea copiilor cu dizabilități din învățământul de masă.  Dacă 
invitați un factor de decizie, copiii trebuie să folosească acest prilej pentru a adresa întrebări privind implicarea 
invitatului în asigurarea educației pentru toți copiii. 
 
Nu uitați să informați coordonatorul Campaniei cu privire la activitățile avute în vedere, mai ales dacă factorii 
de decizie de la nivel înalt (membri ai Parlamentului, prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari ai 
municipiilor reședință de județ)  acceptă să se alăture activităților dvs.  
Datele noastre de contact sunt: 
Organizația Salvați Copiii 
Persoană de contact: Roxana Paraschiv – Coordonator 
Telefon:0745/664674 
e-mail: salvaticopiii.gce@gmail.com 
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4. Resurse pentru școli 

a. Plan de lecție:  5-11/11-16 ani 
 

Rezultatele parcurgerii lecției 
Prin participarea la această lecție, elevii de toate vârstele: 
 Vor analiza și înțelege sensul noțiunii de ”dizabilitate”; 
 Vor explora legăturile dintre sărăcie și dizabilitate; 
 Vor discuta despre modul în care dizabilitatea afectează educația și participarea școlară; 
 Vor dezbatemodalităţi de susținere a educației pentru copiii cu dizabilități; 
 Vor învăța cum pot promova educația pentru copiii cu dizabilități. 

 
I. Introducere 

Partea întâi: toate grupele de vârstă (5 minute) 

Profesorul prezintă tema lecției. 

Întrebare: De ce este important pentru copiii cu dizabilități să poată învăța? 

 

Profesorul le povestește elevilor despre campania ”Drepturi egale, șanse egale!”, menționând că, pe 
durata acestei săptămâni, milioane de elevi din întreaga lume vor discuta despre educație și 
dizabilități, într-un efort de a atrage atenția opiniei publice asupra faptului că, la fel ca toți ceilalți copii, 
și copiii cu dizabilități au dreptul la o educație bună/de calitate. Cadrul didactic spune elevilor că , prin 
participarea la această lecție, vor afla mai multe despre dificultățile cu care se confruntă copiii cu 
dizabilități, dar și despre potențialul pe care îl au aceștia. Prin participarea la lecție, copii dobândesc 
capacitatea de a solicita autorităților să amelioreze condițiile în care semenii lor cu dizabilități pot 
beneficia de dreptul la educație.  

 

Informații suplimentare1 
Se estimează că, în lume, aproximativ 93 de milioane de copii sub 14 ani – sau 1 din 20  – suferă de 
dizabilități moderate sau severe. 

Copiii cu dizabilități se numără printre cei mai expuși marginalizării, în întreaga lume. În cele mai multe 
țări cu un nivel scăzut sau mediu al veniturilor, copiii cu dizabilități sunt expuși unui risc mai mare de a 

                                                        
1 Informațiile suplimentare sunt adresate cadrelor didactice care susțin lecția. Puteți transmite elevilor aceste informații 
sau o parte din ele, în măsura în care apreciați că există interes pentru ele  și capacitate de a le înțelege. 
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nu merge la școală, în comparație cu ceilalți copii. În unele țări, dizabilitatea mai mult decât dublează 
riscul ca un copil să nu meargă la școală. În aceste condiții, în multe țări, copiii cu dizabilități reprezintă 
vasta majoritate a celor neșcolarizați. 

Copiii cu dizabilități care sunt înscriși la școală merg, de multe ori, la școli speciale, iar calitatea și forma 
educației pe care o primesc lasă, în multe cazuri, de dorit. Copiii cu dizabilități sunt expuși de multe ori 
unui risc mai mare de abandon școlar. 

Fiecare copil are dreptul la o educație de calitate, iar dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o barieră. 
Din acest motiv, în anul 2014, sub sloganul ” Drepturi egale, șanse egale!”, Campania Globală pentru 
Educație își propune să atragă atenția asupra accesului la educație pentru copiii cu dizabilități. 
Săptămâna Globală de Acțiune organizată în cadrul Campaniei este principala perioadă în care 
susținătorii pot lua atitudine în sprijinul unei educații de calitate pentru toți copiii. În acest an, milioane 
de copii, cadre didactice și alți membri ai societății, din peste 90 de țări, își alătură eforturile în cadrul 
acestei campanii în sprijinul accesului la educație pentru persoanele cu dizabilități.  

 
II. Ce este dizabilitatea? 

Partea a doua: toate grupele de vârstă (10 minute) 

Întrebare: puteți da exemple de diferite tipuri de dizabilități? 

5-11 ani: 

Profesorul explică elevilor că dizabilitățile sunt de mai multe feluri, unele pot fi văzute, iar altele nu. 

11-16 ani: 

Elevii lucrează în perechi, enunță pe bilețele diferitele tipuri de dizabilități, iar apoi, în fața clasei, 
bilețelele sunt grupate conform diferitelor tipuri de dizabilități. 

 

Toate grupele de vârstă: Profesorul desenează pe tablă silueta unui copil: capul, ochii, urechile, nasul, 
mâinile, picioarele etc. şi cere elevilor să dea un exemplu de dizabilitate, pe care o evidențiază pe 
desen, hașurând respectiva parte a corpului. Apoi, împreună cu copiii, profesorul scoate în evidență 
lucrurile pe care le poate face un copil care are acea dizabilitate: de exemplu, un copil cu probleme de 
auz poate învăța, poate vedea și poate participa la activități fizice. Această activitate îi ajută pe elevi să 
înțeleagă că majoritatea dizabilităților nu îi opresc pe copii să poată participa la numeroase activități.  

 

Informații suplimentare: 
Dizabilitățile pot fi: 

 Moștenite sau congenitale: în cazul celor moștenite, copilul se naște cu o dizabilitate moștenită de la 
unul dintre părinți. Dizabilitățile congenitale apar  înainte de nașterea copilului. 

 Dobândite: de obicei din cauza unei boli sau unui accident. 
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Dizabilitățile sunt de mai multe feluri: 
 Fizice: acestea pot afecta mobilitatea copilului, sau dezvoltarea ori posibilitatea copilului de a-și controla 

anumiți mușchi. 
 Intelectuale: există variate feluri de dizabilități care afectează învățarea, cum ar fi întârzierile în 

învățarea vorbirii, în dezvoltarea memoriei sau a abilităților de rezolvare a problemelor.  
 Senzoriale: aceste includ surditatea sau orbia.  
 De sănătate mintală: aceste includ afecţiunile mintale sau problemele de comportament. 
 De dezvoltare: acestea se referă la întârzierile de creștere sau dezvoltare. Uneori sunt legate de 

dizabilitățile intelectuale, dar există și situații în care dizabilitățile de dezvoltare nu implică și dizabilități 
intelectuale, cum ar fi cazul spinei bifida. 

Dizabilitățile pot să nu fie vizibile cu ochiul liber, cum ar fi cazul epilepsiei sau al dizabilităților de 
învățare.  

Măsura în care dizabilitățile afectează persoana diferă. De exemplu, o problemă de văz sau de auz 
poate afecta grav doar un ochi sau o ureche; o dizabilitate de învățare  poate afecta doar scrisul sau 
cititul, fără a avea un impact semnificativ asupra performanțelor pe care persoana le poate atinge la 
matematică.  

În plus, dizabilitatea nu se reduce în mod simplist la ”a nu putea face ceva”. De exemplu, cineva cu 
probleme de auz poate să nu audă deloc muzica, sau doar foarte puțin, dar respectiva persoană poate 
simți vibrațiile și poate să danseze.  

Calitatea vieții unei persoane cu dizabilități poate depinde de mediul în care trăiește acea persoană, de 
personalitatea sa, dar și de atitudinea celorlalți. De exemplu, un copil cu dizabilitate fizică poate avea o 
viață de calitate dacă are la dispoziție facilități care să-i permită să depășească dificultatea de a se 
deplasa, cum ar fi un cărucior cu rotile. Viețile a numeroși copii cu dizabilități beneficiază enorm în 
urma sprijinului acordat de familie, școală și comunitate.  

 
III. Sărăcie și dizabilitate 

Partea a treia (10 minute) 

5 – 11 ani: 

Profesorul le explică elevilor despre faptul că, în țările mai puțin dezvoltate, copiii sunt expuși unui risc 
mai mare de dizabilitate, din cauza unor factori precum lipsa accesului la hrană și apă potabilă pentru 
femeile însărcinate, infecția cu malarie la care sunt expuși copiii mici sau femeile însărcinate, lipsa de 
îngrijiri sanitare pentru copiii bolnavi sau victime ale accidentelor. 

Pentru a exemplifica, cereți elevilor să ridice mâna dacă au fost vaccinați împotriva diferitelor boli și 
explicați clasei modul în care vaccinarea diferă între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. 
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11 – 16 ani: 

Întrebare: Care sunt diferențele dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, care ar putea 
influența riscul ca un copil să se nască cu o dizabilitate sau să o dobândească pe parcursul vieții? Puteți 
da ca exemple conflictele armate, lipsa accesului la vaccinare sau la îngrijiri medicale. 

 

Informații suplimentare: 
Dizabilitățile congenitale 

Se estimează că, în lume,  1 din 33 de copii se naște cu o problemă congenitală de sănătate, ceea ce 
face ca, în fiecare an, să se înregistreze aproximativ 3,2 milioane de cazuri de dizabilități legate de 
defecte din naștere. În fiecare an, circa 270.000 de nou-născuți mor în primele 28 de zile de viață din 
cauza problemelor congenitale. 

Unele probleme congenitale pot fi prevenite, dar pentru mamele care trăiesc în cele mai sărace țări ale 
lumii aceasta este o provocare: lipsa serviciilor de sănătate maternală, combinată cu malnutriția 
contribuie de foarte multe ori la apariția dizabilităților congenitale. Printre cele mai des întâlnite 
dizabilități congenitale grave se numără defectele cardiace și sindromul Down.  

 

Dizabilitățile dobândite 

Factorii care conduc la dizabilitățile dobândite sunt diferiți. Dizabilitățile cauzate de anumite 
îmbolnăviri pot apărea din cauza problemelor de igienă, care pot provoca boli cum ar fi poliomielita, 
sau din cauza lipsei de vaccinare împotriva anumitor boli cum ar fi malaria sau poliomielita. Și 
malnutriția poate avea o contribuție majoră la apariția dizabilităților dobândite, atunci când din dieta 
copiilor lipsesc anumite vitamine sau minerale (cum ar fi iodul, fierul, vitamina A, zincul sau altele), 
elemente cunoscute pentru rolul de protecție împotriva bolilor grave. 

Există și alți doi factori care contribuie la apariția dizabilităților dobândite în țările în curs de dezvoltare: 
conflictele armate și exploatarea copiilor prin muncă. 

Copiii care trăiesc în țări afectate de conflictele armate sunt expuși unui risc cât se poate de real de a fi 
răniți – de exemplu, deși copiii nu iau parte activ la conflict, ei pot fi răniți grav de armele folosite de 
beligeranți, inclusiv de minele de teren. Copiii exploatați prin muncă pot fi răniți din cauza 
numeroaselor riscuri pe care sunt nevoiți să și le asume în munca pe care o fac. Acestea pot include 
expunerea la agenți chimici periculoși, condiții nesigure de muncă sau chiar perioade îndelungate de 
cărat obiecte grele. 

În sens mai larg, pentru cei mai săraci copii din aceste țări, simpla îmbolnăvire poate produce un 
impact puternic şi pe termen îndelungat. Când copiii din țări în curs de dezvoltare se îmbolnăvesc sau 
suferă accidente, accesul la medicamente și asistență medicală de urgență sau recuperare este un 
lucru rar, ceea ce face ca bolile sau rănile să evolueze spre dizabilități şi să îi afecteze pe acești copii o 
vreme îndelungată sau chiar întreaga viață.  
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Malaria și dizabilitățile 

Malaria este o boală care poate fi prevenită, transmisă de regulă de țânțarii care poartă paraziții bolii. 
Ea continuă să reprezinte o amenințare serioasă pentru persoanele care trăiesc în țări în curs de 
dezvoltare: jumătate din populația lumii este expusă riscului de malarie, aproximativ 250 de milioane 
de cazuri de îmbolnăvire fiind raportate în fiecare an. În anul 2012, 627.000 de persoane au murit de 
malarie, 90% din cazuri fiind înregistrate în Africa, iar 77% din cazuri fiind înregistrate la copii sub 
vârsta de 5 ani. 

Femeile însărcinate sunt expuse unui risc semnificativ de a fi infectate cu malarie.  Îmbolnăvirea 
femeilor însărcinate are un impact grav asupra sănătății copilului, ducând la complicații care pot sta la 
baza mai multor dizabilități. Şi nou-născuții sunt expuși riscului de infectare cu malarie, boala putând 
duce la apariția de dizabilități și în astfel de cazuri. Deși cercetările cu privire la legătura dintre malarie 
și dizabilități continuă, consecințele care pot fi asociate cu malaria includ orbirea, surzirea și 
dizabilitățile de dezvoltare. 

 

Care este impactul dizabilităților asupra șanselor copilului de a participa la educație? 

În țările în curs de dezvoltare, un copil cu dizabilități are șanse mai mici de a avea acces la o educație 
de calitate, în comparație cu un copil fără dizabilități. 

 În Malawi și Tanzania, probabilitatea ca un copil cu dizabilități să nu meargă niciodată la școală este de 
două ori mai mare decât în cazul copiilor fără dizabilități. În Burkina Faso, prezența unei dizabilități 
crește riscul de neparticipare școlară cu 250%. 

 În Bolivia, se estimează că 95% din populația cu vârsta între 6 și 11 ani merge la școală, dar numai 38% 
din copiii cu dizabilități merg la școală – ceea ce înseamnă că riscul de neșcolarizare este mai mult decât 
dublu.  

 În Etiopia, conform Ministerului Educației din această ţară, sub 3% din copiii cu dizabilități au acces la 
educația primară, iar accesul la educație scade drastic la nivelul etapelor superioare de școlarizare.  

 În Nepal, 85% dintre copiii care nu merg la școală sunt copii cu dizabilități.  
 Fetele cu dizabilități se confruntă cu dificultăți mai mari în comparație cu băieții. În Malawi, un studiu a 

arătat că fetele cu dizabilități care nu au mers niciodată la școală sunt mai multe în comparație cu băieții 
cu dizabilități. Acest fapt conduce la rate mai mici de alfabetizare: de exemplu, statisticile arată că în 
Ghana, rata de alfabetizare a adulților fără dizabilități ajunge la 70%, dar coboară la numai 56% în cazul 
adulților cu dizabilități și abia atinge 47% în cazul femeilor cu dizabilități.  

În ceea ce priveşte ţările dezvoltate, Italia este singura țară europeană în care aproape toți elevii cu 
dizabilități (peste 99%) sunt înscriși în școli de masă.  

În realitate, de cele mai multe ori, în țările în curs de dezvoltare, educația copiilor cu dizabilități se 
confruntă cu lipsa de acțiune sau de sprijin din partea autorităților, existând, de asemenea, și o lipsă de 
finanțare care să fie destinată sprijinirii acestor copii. Sunt puține țările care au planuri clare pentru 
includerea în educație a tuturor copiilor cu dizabilități. De fapt, în multe țări nu există legi speciale 
pentru protecția drepturilor copiilor cu dizabilități.  
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IV.  Care este impactul neparticipării la educație asupra vieții copiilor cu 
dizabilități? 

Partea a patra (5 minute) 

5 – 11 ani: 

Întrebare: Cum arată viitorul unui copil care nu are șansa de a merge la școală? Care sunt diferențele în 
cazul unui copil cu dizabilități care nu a mers niciodată la școală? 

11 – 16 ani: 

Întrebare: Care sunt efectele neparticipării la educație a copiilor cu dizabilități asupra acestor copii, dar 
şi asupra comunităților și societății în care aceștia trăiesc? 

 

Informații suplimentare: 
Neparticiparea la educație a copiilor cu dizabilități mărește riscul de sărăcie. Există numeroase dovezi 
din întreaga lume care arată că persoanele cu dizabilități sunt mai expuse marginalizării economice și 
sociale și sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie, în comparație cu persoanele fără dizabilități. 

De exemplu, persoanele cu dizabilități au șanse mai mici de a-și găsi un loc de muncă cu normă 
întreagă, sunt expuse unui risc mai mare de a fi șomeri, iar probabilitatea de a nu fi activi din punct de 
vedere economic este semnificativ mai mare. În țările cu venituri scăzute și medii, persoanele cu 
dizabilități riscă să lucreze la negru, ceea ce înseamnă că nu se pot bucura de drepturile pe care le-ar 
avea ca salariați. Chiar și atunci când au un loc de muncă, persoanele cu dizabilități riscă să fie plătite 
mai puțin, sau să fie angajate cu normă parțială, având mai puține șanse pe termen lung pe piața forței 
de muncă.  

Ca rezultat, în multe țări ale lumii, persoanele cu dizabilități se numără printre cei mai săraci dintre 
săraci. În numeroase cazuri, adulții cu dizabilități locuiesc în condiții sub medie: conform unei estimări 
a Băncii Mondiale, la nivelul persoanelor celor mai sărace din lume, una din cinci  are dizabilități.  

 

Inechitatea de gen adâncește grav aceste dezavantaje, fetele și femeile cu dizabilități fiind grav 
marginalizate social în multe țări cu venituri scăzute sau medii. De exemplu, femeile cu dizabilități au 
șanse mai mici de a avea un loc de muncă decent și se confruntă cu obstacole mai mari în găsirea și 
păstrarea unui loc de muncă, atât în comparație cu femeile fără dizabilități, cât și în comparație cu 
bărbații cu dizabilități. Aceste multiple niveluri de excluziune, precum şi interacţiunea dintre ele, pot 
conduce la sărăcie severă, la ”dublă discriminare” sau chiar la ”discriminare multiplă”. 
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V. Ce se poate face ca educația să fie accesibilă pentru toți? 

Partea a cincea (15 minute) 

Întrebare: Ce se poate face în școala noastră pentru a oferi un sprijin mai puternic copiilor cu diferite 
tipuri de dizabilități? 

5 – 11 ani: 

Activitate: Cereți copiilor să lucreze în grupuri și să deseneze cum își imaginează ei că ar trebui să arate 
o școală care să răspundă nevoilor tuturor copiilor, dându-le exemple de elemente necesare în acest 
sens, cum ar cele pentru asigurarea accesului, materiale didactice, profesori special pregătiți etc. 
Solicitați-le să explice colegilor ce au dorit să ilustreze prin desenul lor.  

11 – 16 ani: 

Întrebare: Ce se poate face pentru mai bună integrare în învățământul de masă a copiilor cu 
dizabilități? Ce trebuie să facă autoritățile pentru a garanta că fiecare școală răspunde nevoilor copiilor 
cu dizabilități? Ce sprijin ar fi necesar din afara școlii? 

 

Informații suplimentare: 
Există numeroase modalități practice prin care se poate îmbunătăți accesul la educație al copiilor cu 
dizabilități, cum ar fi accesibilizarea clădirilor în care funcționează școlile, formarea specială a 
profesorilor și sprijin din partea comunității. Aceste modalități depind de tipul de dizabilitate. De 
exemplu, un copil care și-a pierdut un picior se confruntă cu alte provocări față de un copil care nu 
vede sau față de un copil cu autism sever. Deficiențele care afectează capacitatea de comunicare și 
inter-relaționare pot genera obstacole imense în calea participării la educație. Cu toate acestea, 
asigurând îndrumarea necesară și finanțarea adecvată, autoritățile pot asigura accesul la educație al 
copiilor cu dizabilități.   

 Clădirile școlilor trebuie să permită accesul copiilor cu dizabilități fizice, iar școlile să beneficieze de 
tehnologii care să răspundă nevoilor generate de diferite tipuri de dizabilități.  

 Autoritățile trebuie să asigure materiale accesibile, specialiști de sprijin și resurse adaptate cum ar fi 
materiale tipărite cu caractere mari sau în Braille, ori interpreți mimico-gestuali. De asemenea, este 
necesar ca aceste resurse să fie disponibile într-un număr suficient de mare încât să fie disponibile 
pentru toți elevii care au nevoie de ele.  

 Numărul profesorilor special instruiți trebuie să fie suficient de mare, fiind necesar ca autoritățile să 
asigure atât formare inițială cât și continuă în domeniul educației incluzive. 

 Este nevoie de reducerea numărului de elevi  pe clasă, astfel încât profesorii să poată răspunde nevoilor 
educaționale ale fiecăruia dintre elevi. 

 Profesorii din școlile ”speciale” și cei cu competențe speciale trebuie să reprezinte o resursă umană 
esențială care să vină în sprijinul colegilor din școlile de masă. 

 Trebuie promovată formarea și recrutarea cadrelor didactice care, la rândul lor, sunt persoane cu 
dizabilități. 
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 Autoritățile trebuie să elaborez, la nivel național,  îndrumări care să vină în sprijinul educației incluzive, 
cum ar fi adaptarea curriculum-ului, identificarea nevoilor educaționale ale elevilor cu dizabilități și 
modalități în care aceste nevoi trebuie acoperite, sau adaptarea corespunzătoare a procesului de 
evaluare.  

 

Ce este educația incluzivă? 

Sistemele de educație incluzivă pot fi definite prin faptul că toți copiii învață împreună, în școli de masă 
aflate în localitatea sau comunitatea lor, indiferent  de abilitățile sau dizabilitățile lor, iar metodele de 
predare, materialele didactice și mediul școlar sunt adaptate nevoilor tuturor elevilor. 

Vorbim de educație incluzivă nu doar în legătură cu copiii cu dizabilități, cât și referitor la alți copii în 
situații de risc (de exemplu copiii aparținând minorităților etnice sau lingvistice). Prin educație 
incluzivă, toți acești copii au acces la o educație de calitate, își pot valorifica întregul potențial și pot 
contribui la dezvoltarea comunităților din care fac parte, ajungându-se astfel la crearea unei societăți 
mai bune, bazate pe egalitatea de drepturi și de șanse. 

Raportul Mondial privind Dizabilitatea (Organizația Mondială a Sănătății și Banca Mondială, 2011) arată 
că, printre altele, incluziunea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă are un aport important în 
asigurarea şansei tuturor copiilor de a-și finaliza studiile, este eficientă din punct de vedere al 
costurilor și contribuie la eliminarea discriminării la nivelul general al societății. 

 

VI. Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități  
Partea a șasea: 11 – 16 ani (10 minute, opțional) 

Profesorul explică elevilor ce este Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și 
cum acest instrument dă naștere la obligații pentru autoritățile din fiecare stat parte. 

 

Organizația Națiunilor Unite a adoptat Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități în 
anul 2006, ca rezultat al unor eforturi îndelungate și intense de a schimba percepția asupra 
persoanelor cu dizabilități: trecând de la imaginea acestora de obiect al acțiunilor caritabile și 
beneficiari de protecție socială, către o nouă abordare în care persoanele cu dizabilități sunt privite ca 
membri egali ai societății, capabili să-și realizeze drepturile.  

 

România a ratificat Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități în anul 2010, aceasta 
intrând în vigoare pentru țara noastră în martie 2011. 

Articolul 24 al Convenției abordează dreptul la educație. Acest articol evidențiază nevoia ca toate 
guvernele să asigure ”sisteme incluzive de educație la toate nivelurile”, asigurând în cest sens o 
adaptare rezonabilă a condițiilor la nevoile individuale, precum și sprijinul necesar pentru a li se facilita 
o educație efectivă.  
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Articolul 24 al Convenției prevede următoarele: 
 Copii cu dizabilități trebuie să aibă acces la educație primară și secundară incluzivă, gratuită și de 

calitate, în condiții de egalitate cu ceilalți copii, în comunitățile în care trăiesc. 
 Statele trebuie să asigure sisteme incluzive de educație la toate nivelurile, inclusiv formare continuă. 
 Statele trebuie să asigure persoanelor cu dizabilități o adaptare rezonabilă a condițiilor la nevoile 

individuale, precum și sprijinul necesar, în cadrul sistemului educațional, pentru a li se facilita o educație 
efectivă. 

 Statele trebuie să faciliteze învățarea caracterelor Braille și a limbajului mimico-gestual, pentru a asigura 
accesul la educație al persoanelor și mai ales al copiilor care sunt nevăzători, surzi sau cu surdo-cecitate. 

 Statele trebuie să ia măsurile adecvate pentru angajarea de profesori, inclusiv profesori cu dizabilități, 
calificați în limbaj mimico –gestual și/sau Braille și pentru formarea profesioniștilor și personalului care 
lucrează la toate nivelurile educaționale.  O astfel de formare va presupune cunoașterea problematicii 
dizabilității și utilizarea modalităților adecvate de predare. 

 Educația trebuie să susțină dezvoltarea deplină a potențialului uman, a simțului demnității și a propriei 
valori, consolidarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului și pentru 
diversitate.  

 

Cu toate acestea, între angajamentele asumate de state și realitatea trăită de cei mai mulţi dintre copiii 
cu dizabilități rămâne o prăpastie adâncă. De aceea, susținătorii ediției 2014 a Campaniei Globale 
pentru Educație solicită autorităților să recunoască dreptul  persoanelor cu dizabilități la o educație de 
calitate și să ia măsurile financiare și operaționale necesare pentru asigurarea unor sisteme incluzive 
de educație.  
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b. Alte activități: 
I. Jocul ”Șerpi și scări” 

Jocul ”Șerpi și scări” își propune să ajute elevii să înțeleagă mai bine care sunt obstacolele care îi 
împiedică pe copiii cu dizabilități să meargă la școală, dar și care sunt factorii care contribuie la a oferi 
acestor copii accesul la o educație de calitate, cu adevărat incluzivă.  

Jocul (prezentare, reguli, tabla de joc) poate fi descărcat de pe pagina web a Ediției 2014 a Campaniei 
Globale pentru Educație.  

 
II. Studii de caz  

Pentru ediția din acest an a Campaniei, am pregătit două categorii de studii de caz: 
 Studii de caz culese la nivel internațional,  privind copii cu dizabilități  al căror drept la o educație de 

calitate nu este respectat; 
 Studii de caz primite de la elevi și profesori din România, privind copii cu dizabilități de la noi din țară, 

care, datorită sprijinului primit de la profesori, colegi și familie, beneficiază pe deplin de dreptul la o 
educație de calitate.  

Ambele categorii de studii de caz pot fi descărcate de pe pagina web a Ediției 2014 a Campaniei 
Globale pentru Educație.  

Prin aceste studii de caz, ne dorim ca elevii să înțeleagă mai bine situația copiilor cu dizabilități, dar și 
să conștientizeze cât este de important sprijinul lor în susținerea colegilor cu dizabilități și promovarea 
accesului la educație al acestora.  

Puteți solicita elevilor să acceseze aceste studii de caz, să aleagă pe acela care îi impresionează în cea 
mai mare măsură și să prezinte acest studiu de caz colegilor, în cadrul activităților desfășurate  pe 
durata Săptămânii Globale de Acțiune (5 – 11 mai 2014). 

 
III. Eseuri 

În cadrul acestei ediții, ne-am dori să oferim copiilor participanți la Campanie ocazia de a prezenta prin 
eseuri: 

 motivele pentru care consideră că este important pentru ei să ia parte la activități prin care sprijină 
dreptul la educație al fiecărui copil din lume (De ce sunt ”avocați” ai accesului universal la educație?); 

 ce impact consideră că produc aceste activități asupra factorilor de decizie; 
 ce consideră că au de câștigat ei personal prin participarea la activități prin care află mai multe despre 

dreptul la educație și sprijină dreptul la educație al copiilor din întreaga lume și din România.  
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IV. Mesaje și scrisori 

Puteți solicita elevilor să pregătească mesaje și scrisori adresate factorilor relevanți de decizie (puteți 
alege: ministrul educației, primul-ministru, președintele consiliului județean sau primarul localității 
dvs.) prin care să prezinte: 

 Ce condiții poate oferi școala și comunitatea lor pentru educația incluzivă a copiilor cu dizabilități (atât 
oportunitățile, cât și obstacolele)? 

 Ce măsuri ar trebui luate la nivel local, național sau chiar internațional pentru a asigura respectarea 
dreptului la o educație de calitate pentru copiii cu dizabilități? 
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5. Informații și date de interes 
 

Prevalența dizabilităților la nivel global: 
 Se estimează că un miliard de persoane cu dizabilități, respectiv 15% din populația lumii, se confruntă cu 

numeroase obstacole aflate în calea participării lor egale la viața socială. 
 În lume, există în jur de 93 de milioane de copii cu vârsta sub 14 ani, 1 din 20, care au dizabilități 

moderate sau severe. 
 Incidența dizabilității diferă de la o țară la alta, în funcție de mai mulți factori. De exemplu, Bangladeshul  

are o populație de aproximativ 160 de milioane de locuitori. Se estimează că, între 15 și 17% dintre 
locuitori au o anumită formă de dizabilitate. Potrivit unui alt studiu, în Bangladesh erau 2,6 milioane de 
copii cu dizabilități. În Teritoriile Palestiniene Ocupate, acest procent ajunge la 7%. 

 

Dimensiunea excluderii din educație: 
 De multe ori, copiii cu dizabilități sunt expuși unui risc mai mare de a nu merge la școală, în comparație 

cu alte categorii de copii. În unele țări, dizabilitatea crește riscul de neparticipare școlară cu peste 200%. 
 În Malawi și Tanzania, probabilitatea ca un copil cu dizabilități să nu meargă niciodată la școală este de 

două ori mai mare decât în cazul copiilor fără dizabilități.  
 În Burkina Faso, prezența unei dizabilități crește riscul de neparticipare școlară cu 250%. Conform unui 

alt studiu, rata de participare școlară la nivelul școlii primare a ajuns, în Burkina Faso, în anul 2012, la 
78%. Totuși, se estimează că doar 16% dintre copiii cu dizabilități fizice din această țară aveau acces la 
educație primară.  

 În Bolivia, se estimează că 95% din populația cu vârsta între 6 și 11 ani merge la școală, dar numai 38% 
din copiii cu dizabilități merg la școală – ceea ce înseamnă că riscul de neșcolarizare este mai mult decât 
dublu.  

 O analiză făcută de Banca Mondială pe baza a 14 studii efectuate la nivelul gospodăriilor arată că, la 
nivelul școlii primare, diferența de participare școlară între copiii cu dizabilități și cei fără variază între 10 
procente în India până la aproape 60 de procente în Indonezia. La nivelul învățământului gimnazial și 
liceal, aceste diferențe variază între 15 procente în Cambodgia până la 58 de procente în Indonezia.  

 Chiar și atunci când ajung să frecventeze școala, copiii cu dizabilități sunt expuși unui risc mai mare de 
părăsire timpurie a școlii. În Tanzania, copiii cu dizabilități care frecventează școala primară avansează 
spre niveluri superioare de educație într-o proporție cu 50% mai mică față de copiii fără dizabilități.  

 De multe ori, copiii cu dizabilități reprezintă, în multe țări, marea majoritate a copiilor care nu merg la 
școală. De exemplu, în Nepal, 85% dintre copiii care nu merg la școală sunt copiii cu dizabilități.  

 Fetele cu dizabilități se confruntă cu dificultăți mai mari în comparație cu băieții. În Malawi, un studiu a 
arătat că fetele cu dizabilități care nu au mers niciodată la școală sunt mai multe în comparație cu băieții 
cu dizabilități. Acest fapt conduce la rate mai mici de alfabetizare: de exemplu, statisticile arată că în 
Ghana, rata de alfabetizare a adulților fără dizabilități ajunge la 70%, dar coboară la numai 56% în cazul 
adulților cu dizabilități și abia atinge 47% în cazul femeilor cu dizabilități.  
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 Biroul Palestinian Central de Statistică arată în studiul său privind dizabilitatea că peste o treime din 
palestinienii cu dizabilități nu au beneficiat de nicio formă de educație și 60% dintre copiii cu dizabilități 
nu sunt înscriși la școală. Rezultatele studiului arată, de asemenea, că o treime dintre cei care au fost 
înscriși la școală au abandonat-o, iar 22% dintre cazurile de abandon au fost atribuite dizabilității. În 
plus, 53,3% dintre persoanele cu dizabilități din Palestina erau analfabete.  

 În Etiopia, conform Ministerului Educației, sub 3% din copiii cu dizabilități au acces la educația primară, 
iar accesul la educație scade drastic la nivelul etapelor superioare de școlarizare.  

 

Școlarizarea oferită copiilor cu dizabilități 
 În Uganda, doar 5% din copiii cu dizabilități au acces la educație în contexte incluzive, în școlile de masă, 

iar 10% au acces la educație în școli ”speciale” sau separate. 
 Italia este singura țară europeană în care aproape toți elevii cu dizabilități (peste 99%) sunt înscriși în 

școli de masă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politici: angajamente, punerea lor în practică și pași de parcurs 
 Până în aprilie 2014, 144 de țări și Uniunea Europeană ratificaseră Convenția ONU cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilități. Alte 35 de țări semnaseră Convenția, dar nu o ratificaseră încă. 
Angajamentul de a asigura o educație incluzivă reprezintă o obligație prevăzută la articolul 24 al 
Convenției. 

 Dintr-un studiu realizat în 28 de țări rezultă că doar 10 dintre acestea aveau politici concrete referitoare 
la incluziunea copiilor cu dizabilități, în 13 țări existau mențiuni despre dizabilitate, fără a exista strategii 
speciale, iar în 5 state nu exista nicio mențiune specială cu privire la copiii cu dizabilități. 

 Marea majoritate a țărilor cheltuiesc mult prea puține fonduri pentru educația incluzivă. De exemplu, o 
evaluare a Băncii Mondiale, datând din 2008, a arătat că doar 1% din cheltuielile făcute de India pentru 
asigurarea Educației pentru Toți au fost destinate educației incluzive pentru copiii cu dizabilități.  

 De multe ori, se presupune că prețul asigurării educației incluzive este unul ridicat, dar acest lucru nu 
este întotdeauna adevărat. De exemplu, un studiu a estimat că accesibilizarea clădirilor ar costa sub1% 

În România: 

- La jumătatea anului 2013, în evidențele DGASPC se aflau un număr de 
72.117 copii cu dizabilități (potrivit MMFPSPV -  Direcția Protecția Copilului) 

- gradul de incluziune este foarte scăzut (26.048 copii cu dizabilități 
frecventează învățământul de masă, iar 28.477 nu frecventează nicio formă 
de învățământ) 

-  Asistăm la creșterea intoleranței din partea colegilor: sub 40% ar fi de 
acord să aibă coleg de clasă un copil cu handicap fizic, față de peste 50% în 
2006 (Salvați Copiii, Cunoașterea, importanța și respectarea drepturilor 
copilului în România) 
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din totalul costurilor de construcție, în timp ce costurile pentru funcționarea în paralel a două sisteme 
de învățământ (cel de masă și cel special) sunt mult mai ridicate. Un raport al OCDE estimează că media 
costurilor necesare pentru plasarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în așezăminte separate este 
de șapte până la nouă ori mai mare decât costurile generate de educarea lor în școala de masă.  

 Pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități să meargă la școală este nevoie și să abordăm problema 
stigmatizării acestora la nivelul comunității și al societății. Un proiect cu o durată de trei ani, desfășurat  
într-o comunitate dezavantajată din India a avut ca rezultat înscrierea la școală a copiilor cu dizabilități, 
creșterea numărului  persoanelor cu dizabilități care participau la întrunirile comunitare și creșterea 
numărului celor care își aduceau copiii cu dizabilități să fie vaccinați sau să beneficieze de servicii de 
recuperare. 

 Un studiu realizat în anul 2007 de Education International a arătat că un mare număr de profesori își 
exprimau îngrijorarea față de incluziune, motivele invocate fiind lipsa de instruire și formare 
profesională, precum și lipsa de echipament și alte materiale didactice. Este esențial să se investească în 
formarea și sprijinirea profesorilor, pentru ca aceștia să poată preda într-o manieră incluzivă.  
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6. Model de invitație pentru factorii de decizie 

Dacă aveți în vedere să invitați factori de decizie la activitățile desfășurate în unitatea dvs. de 
învățământ, vă propunem următorul model de invitație: 

Denumirea și sigla școlii       Datele de contact ale școlii 

 

Data 

 

Stimată doamnă/ Stimate domnule (numele) 

 

Ne adresăm dumneavoastră pentru a vă invita la Școala (numele/numărul scolii) să luați parte la 
activitățile pe care le vom desfășura în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, sub sloganul 
”Drepturi egale, șanse egale!”. Aceste activități marchează Săptămâna Globală de Acțiune pentru 
educație (5 – 11 mai 2014), care, în acest an, își propune să atragă atenția asupra nevoii urgente de a 
lua măsuri pentru ca și copiii cu dizabilități să-și realizeze dreptul la o educație de calitate, accesibilă și 
incluzivă. Pe durata acestei săptămâni, factori de decizie din aproape 100 de țări – miniștri, 
parlamentari, reprezentanți ai autorităților regionale și locale – vor lua parte la evenimente similare. 

Copiii cu dizabilități reprezintă grupul cel mai vulnerabil din perspectiva respectării universale a 
dreptului la o educație de calitate - promisiune asumată de comunitatea internațională atât prin 
Obiectivele Educației pentru Toți, cât și prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) prevede că educația incluzivă 
reprezintă mecanismul esențial pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor cu dizabilități.  

La nivel mondial: 
 numărul persoanelor cu dizabilități este de circa 1 miliard (aproximativ 15% din populația lumii); 
 aproximativ 93 de milioane de copii sub 14 ani, 1 din 20, au dizabilități moderate sau severe; 
 57 de milioane de copii nu merg la școală, iar o treime dintre aceștia sunt copii cu dizabilități. 

În România: 
 Sunt peste 72.000 de copiii cu dizabilități și doar puțin peste o treime dintre ei frecventează 

învățământul de masă.  

Unitatea noastră de învățământ consideră că este important să ne alăturăm eforturilor de sprijinire a 
copiilor cu dizabilități, având în vedere că dreptul la educație trebuie să devină o realitate pentru 
fiecare copil din lume. Ne exprimăm speranța că veți accepta să fiți alături de noi, luând parte la 
activitățile noastre. 

Copiii din (menționați clasa/clasele) vor lua parte la o lecție în cadrul căreia vor afla mai multe 
informații despre dizabilitate și despre legătura dintre dizabilitate și sărăcie, astfel încât să înțeleagă 
mai bine provocările și obstacolele cu care se confruntă  copiii cu dizabilități.  
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Vă invităm să luați parte la această lecție și să oferiți copiilor câteva informații despre (situația copiilor 
cu dizabilități  pe plan local/județean/național – selectați după caz) (SAU) (prioritățile autorităților cu 
privire la asigurarea educației incluzive), precum și să răspundeți la eventualele întrebări ale copiilor. 

(includeți câteva informații cu privire la eveniment și cu privire la școala dvs, inclusiv data şi ora lecției, 
adresa școlii și datele dvs. de contact) 

Prezența dumneavoastră la acest eveniment ar fi foarte importantă, transmițând copiilor din școala 
noastră, dar și întregii noastre comunități, un semnal asupra faptului că acest subiect este de mare 
importanță, iar dumneavoastră, ca reprezentant al nostru, îi acordați atenția pe care o merită.  

Ne exprimăm speranța că veți accepta să vă alăturați nouă în cadrul acestui eveniment global. 

 

Cu deosebita stima, 

(semnătura) 
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7. Strategii pentru schimbare 

Campania Globală pentru Educație consideră că există câteva domenii clare de acțiune pentru 
autorități, pentru donatori și pentru comunitatea internațională. Prin măsuri luate în aceste domenii 
pot fi eliminate obstacolele cel mai des întâlnite de copiii cu dizabilități în drumul spre o educație de 
calitate. Aceste măsuri pot fi încadrate în șapte direcții strategice. 

Vom prezenta aceste direcții strategice în cele ce urmează, precum și solicitările Campaniei, pentru a 
veni în sprijinul cadrelor didactice care lucrează cu elevi mai mari care doresc mai multe informații 
despre Campanie. 

 

Direcția strategică 1 

Crearea unui cadru legal corespunzător și adoptarea unor planuri naționale pentru 
incluziune. 

În multe cazuri, pe plan național, se manifestă o lipsă de legislație, politici, obiective și planuri pentru 
educația incluzivă a copiilor cu dizabilități. Adoptarea unei legislații adecvate și elaborarea de politici 
sau de planuri naționale de acțiune reprezintă importante puncte de pornire pentru realizarea unei 
educații incluzive. În general, autoritățile se confruntă cu o lipsă de informații care să le ajute în 
punerea în practică a standardelor internaționale, cum sunt cele stabilite prin articolul 24 al Convenției 
ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Sunt puține țările care au adoptat planuri 
ambițioase pentru asigurarea educației tuturor copiilor cu dizabilități, ca parte din strategiile naționale 
în domeniul educației. 

 

Direcția strategică 2 

Asigurarea capacității, resurselor și coordonării necesare pentru punerea în practică a 
planurilor naționale pentru incluziune. 

Chiar și în cazurile în care autoritățile au la dispoziție legislația sau strategiile necesare, progresele 
realizate lasă de dorit și, în general, punerea în practică a legislației și strategiilor se dovedește a fi 
dificilă. De prea multe ori, autoritățile își exprimă angajamentul de a asigura o educație incluzivă, dar 
nu pun în practică politici, planuri și măsuri strategice concrete, sau nu evaluează progresele 
înregistrate. Puține țări alocă suficiente fonduri pentru asigurarea educației incluzive tuturor copiilor. 
Atunci când există fonduri, acestea nu sunt cheltuite în cel mai eficient mod cu putință, banii fiind 
direcționați în mod ineficient către puțini copii, înscriși în școli separate, în loc să fie folosiți mai 
echitabil prin strategii de educație incluzivă care să îmbunătățească calitatea educației pentru toți 
copiii. Autoritățile și donatorii trebuie să crească finanțarea alocată educației incluzive, asigurând și o 
cheltuire echitabilă și eficientă a acestor fonduri. 
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Direcția strategică 3 

Îmbunătățirea culegerii de date privind educația și dizabilitatea și consolidarea 
responsabilității pentru acțiunile implementate. 

O problemă esențială în realizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și mai ales ale copiilor cu 
dizabilități este reprezentată de lipsa profundă a datelor statistice. Informațiile pe care lumea le are 
despre copiii cu dizabilități și oportunitățile pe care le au aceștia în domeniul educației  sunt 
insuficiente. De multe ori, informațiile sunt depășite, nu reflectă realitatea sau sunt bazate pe estimări. 
Lipsa unor date consistente și de încredere la nivel național alimentează neclaritățile şi face ca, pentru 
factorii de decizie, copiii cu dizabilități și nevoile lor educaționale să rămână invizibile. În aceste 
condiții, în lipsa unor date de încredere privind excluderea de la educație a copiilor cu dizabilități, 
devine dificilă elaborarea unor planuri realiste, cu ținte relevante și mecanisme adecvate de 
monitorizare. Pentru a putea planifica și monitoriza în mod eficient, autoritățile au nevoie de date și 
informații corecte. 

 

Direcția strategică 4 

Școlile și clasele trebuie să fie accesibile și adaptate nevoilor tuturor elevilor. 

La nivelul școlilor și claselor, barierele care îi împiedică pe copiii cu dizabilități să aibă acces la educație 
includ: imposibilitatea accesului, lipsa de echipament adecvat și lipsa materialelor didactice adaptate. 
Problemele de infrastructură pot reprezenta și ele un obstacol fizic. Adoptarea de regulamente cu 
privire la standardele care trebuie să fie respectate de clădirile școlilor și revizuirea curriculum-ului pot 
face ca școlile și clasele să fie mai bine adaptate nevoilor tuturor copiilor. 

 

Direcția strategică 5 

Asigurarea unui număr suficient de profesori corespunzător pregătiți. 

Profesorii reprezintă cel mai important factor pentru calitatea educației pe care o primesc copiii. O 
incluziune de succes necesită suficiente cadre didactice, bine pregătite și specializate, care primesc 
sprijinul necesar pentru a preda incluziv, putând apela, de câte ori este nevoie, la profesori de sprijin. 
De asemenea, este important ca persoanele cu dizabilități să poată deveni cadre didactice. Astfel, se 
aduce o contribuție puternică la reducerea discriminării și se oferă copiilor modele reale de incluziune. 

 

Direcția strategică 6 

Schimbarea atitudinilor care alimentează și mențin discriminarea. 

Atitudinea societății reprezintă un factor puternic care poate contribui la marginalizarea în educație a 
copiilor cu dizabilități. Atitudinile negative față de abilitățile copiilor cu dizabilități și față de capacitatea 
acestora de a contribui în societate pot influența puternic șansele acestor copii de a frecventa școala, 
de orice fel ar fi ea. Chiar și atunci când se oferă oportunități de școlarizare copiilor cu dizabilități, 
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opinia generală este că cea mai bună soluție pentru ei o reprezintă școlile ”speciale”, fiindu-le limitată 
șansa de a frecventa școlile de masă de pe plan local. Este nevoie de campanii extinse de 
conștientizare pentru a schimba aceste atitudini care se manifestă la mai multe niveluri. 

 

Direcția strategică 7 

Crearea unui mediu favorabil educației incluzive, prin politici și strategii multisectoriale care 
reduc excluziunea. 

Este clar că, deși sistemele incluzive de educație contribuie la a face școlile mai bine adaptate la nevoile 
copiilor cu dizabilități, sunt necesare și intervenții care să elimine barierele sociale, culturale și 
economice cu care se confruntă acești copii. Aceste intervenții pot include servicii comunitare de 
reabilitare, mecanisme de protecție socială și servicii specializate de sănătate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 28 

 

 

8.  Solicitările Campaniei 

Solicitări adresate autorităților naționale: 
Direcția strategică 1 

Crearea unui cadru legal corespunzător și adoptarea unor planuri naționale pentru incluziune. 

 Toate statele trebuie să ratifice și să implementeze Convenția ONU cu privire la drepturile 
persoanelor cu dizabilități. 

 Este nevoie de eliminrea tuturor barierelor legislative care împiedică includerea persoanelor cu 
dizabilități în învățământul de masă. 

 Trebuie elaborate planuri ambițioase, dar realiste și bine etapizate pentru realizarea educației 
incluzive, ca parte a planurilor generale în domeniul educației. 

 Persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă trebuie să ia parte la elaborarea și 
monitorizarea planurilor privind educația. 

Direcția strategică 2 

Asigurarea capacității, resurselor și coordonării necesare pentru punerea în practică a planurilor 
naționale pentru incluziune. 

 Minim 20% din bugetul național sau 6% din PIB trebuie alocate educației și cel puțin jumătate 
din fondurile alocate trebuie direcționate către educația de bază. 

 Este necesar ca planurile care vizează asigurarea educației incluzive să fie dublate de alocarea 
resurselor necesare pentru punerea lor în practică. 

 În fiecare țară, ministerul educației trebuie să fie principala autoritate responsabilă pentru 
asigurarea educației copiilor cu dizabilități, iar distribuția sarcinilor la fiecare nivel trebuie să fie 
clar definită, coordonarea fiind asigurată la nivel politic înalt. 

 Este nevoie de investiții în îmbunătățirea cunoștințelor și capacității instituțiilor locale și 
centrale, astfel încât acestea să poată contribui la realizarea educației incluzive (de la instituțiile 
descentralizate responsabile pentru planificare în domeniul educației, până la factorii de decizie 
din ministerul educației). 

Direcția strategică 3 

Îmbunătățirea culegerii de date privind educația și dizabilitatea și consolidarea responsabilității pentru 
acțiunile implementate. 

 Datele statistice în domeniul educației trebuie să fie dezagregate, în funcție de gen și tipuri de 
dizabilități și să reflecte atât înscrierea la școală, cât și frecventarea școlii (reflectând atât 
situația din învățământul special, cât și cel de masă). 
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 Pentru îmbunătățirea planificării și monitorizării, este nevoie de o colectare și o analiză 
eficientă a datelor.  

Direcția strategică 4 

Școlile și clasele trebuie să fie accesibile și adaptate nevoilor tuturor elevilor. 

 Trebuie elaborate și puse în practică standarde referitoare la accesibilitatea clădirilor școlilor. 

 Este nevoie de asigurarea materialelor adecvate și a tehnologiei de sprijin care facilitează 
procesul de învățare. 

 Curriculum-ul trebuie să poată fi adaptat unei game largi de nevoi educaționale. 

 La nivel național, trebuie elaborate linii directoare care să vină în sprijinul educației incluzive, 
cum ar fi cele referitoare la adaptarea curriculum-ului, sau la identificarea și acoperirea nevoilor 
de sprijin. 

Direcția strategică 5 

Asigurarea unui număr suficient de profesori corespunzător pregătiți. 

 Este nevoie de reducerea numărului de elevi pe clasă, astfel încât cadrele didactice să se poată 
concentra pe nevoile individuale ale elevilor. 

 Trebuie asigurată formarea inițială și continuă în domeniul educației incluzive. 

 Este necesar să fie asigurat sprijinul material și cel care ține de expertiza în domeniul abilităților 
specifice pentru lucrul cu copiii cu dizabilități. 

 Cadrele didactice din învățământul special trebuie să reprezinte o resursă cheie care să vină în 
sprijinul colegilor din învățământul de masă. 

 Trebuie promovate recrutarea și formarea de profesori din rândul persoanelor cu dizabilități.  

Direcția strategică 6 

Schimbarea atitudinilor care alimentează și mențin discriminarea 

 Pentru schimbarea atitudinilor care contribuie la excluderea din educație a copiilor cu 
dizabilități, trebuie lansate programe de conștientizare adresate părinților, copiilor, 
comunităților locale, școlilor și întregului sector public. 

Direcția strategică 7 

Crearea unui mediu favorabil educației incluzive, prin politici și strategii multisectoriale care reduc 
excluziunea. 

 Este nevoie de elaborarea de politici și alocarea de resurse suplimentare care să-i sprijine pe 
copiii cu dizabilități, cum ar fi mecanisme de protecție socială, programe comunitare de 
reabilitare, servicii de educație și îngrijire pentru copilăria timpurie sau servicii de sănătate.  

Aceste direcții strategice trebuie sprijinite și de donatorii bilaterali și de comunitatea internațională, 
prin mecanisme de cooperare pentru dezvoltare. 
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Donatorii bilaterali trebuie: 

 Să-și respecte angajamentul pe termen lung de a aloca asistenței internaționale 0.7% din 
venitul intern brut, minim 10% din această asistență trebuind să fie destinată educației de bază. 

 Să se asigure că asistența oferită pentru educație incluzivă sau pentru reducerea excluziunii 
copiilor cu dizabilități răspunde nevoilor sau priorităților în realizarea Obiectivelor Educației 
pentru Toți și a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

 Să se asigure că, în contextul cooperării pentru dezvoltare, programele, planurile și politicile în 
domeniul educației acordă prioritate educației incluzive. 

 Să ia măsuri pentru ca asistența acordată să vină mai degrabă  în sprijinul planurilor naționale 
din țările beneficiare, nu către eforturi fragmentate și la scară mică. 

 Să consolideze capacitatea autorităților partenere de a aborda incluziunea. 

Comunitatea internațională trebuie: 
 În cadrul priorităților post 2015, să stabilească ținte globale clare și măsurabile privind educația 

incluzivă și dizabilitatea, fiind absolut necesar ca educația incluzivă să fie explicit abordată. 

 Să prioritizeze măsurile care vizează obținerea de date de încredere privind educația și 
dizabilitatea, pentru a permite evaluarea și monitorizarea progreselor realizate în atingerea 
priorităților post-2015. 

 Parteneriatul Global pentru Educație trebuie să fie promotorul unei educații mai incluzive 
pentru copiii cu dizabilități.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective pentru România 

1. Revizuirea cadrului juridic intern, astfel încât actele normative relevante să reflecte viziunea 
și prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. 

2. Elaborarea, la nivel național, a  unor instrumente  care să sprijine  adaptarea curriculumului 
și a evaluării, pentru a veni în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale care 
frecventează învățământul de masă și al cadrelor didactice care lucrează cu aceștia. 

3. Formarea de specialitate și stimularea cadrelor didactice care integrează copii cu cerințe 
educaționale speciale în învățământul de masă. 

4. Creșterea numărului de specialiști (profesori itineranți, de sprijin, logopezi, consilieri) care 
facilitează integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă. 

5. Asigurarea bazei materiale adecvate pentru integrarea copiilor cu cerințe educaționale 
speciale(accesibilizare și dispozitive speciale, materiale didactice etc).  



 

 

 

Acest formular va fi completat după finalizarea activităţilor din perioada 5 – 11 mai 2014, fiind 
destinat evaluării la nivel naţional şi internaţional a Campaniei. 
Formularul va fi semnat de coordonatorul activităţilor desfăşurate la nivelul fiecărei unităţi şcolare. 
Fişa de evaluare trebuie să fie unică la nivelul unităţii de învăţământ participante. 
A: Informaţii referitoare la participant:      
Numele unităţii şcolare/Numele organizaţiei: 
 
 

Judeţul: 
 
Localitatea: 

Adresa: 
 
Telefon: 

Adresă e-mail:   
 
 
B: Bilanţ general   
Vă rugăm să menţionaţi etapele la care şcoala dumneavoastră a 
participat DA NU 

Lecția ” Drepturi egale, șanse egale!”   

Alte activități (analiza unor studii de caz, dezbateri, eseuri, scrisori și 
mesaje către factorii de decizie, jocul ”Șerpi și scări” etc.) 

  

 
Vă rugăm să completaţi numărul de participanţi la acţiunile derulate în cadrul Campaniei:  
Numărul total de copii participanţi la activităţile organizate în perioada 
5 – 11 mai 2014 (lecţie + alte activităţi) 

 

Numărul total al cadrelor didactice participante la activităţile organizate 
în perioada 5 – 11 mai 2014 (lecţie + alte activităţi)  

Numărul total  de părinţi (sau alţi membri ai familiei) participanţi la 
activităţile organizate în perioada 5 – 11 mai 2014 (lecţie + alte 
activităţi) 

 

Numărul altor invitaţi participanţi la activităţi (membri ai comunităţii, 
reprezentanţi ai autorităţilor, specialişti etc.) (lecţie + alte activităţi) 

 

 

 Fişa de evaluare a activităţilor derulate în şcoli  



 

 

C: Informații despre participarea factorilor de decizie (doar pentru unitățile de învățământ care au 
desfășurat activități la care au participat factori de decizie)   

Numele factorului de decizie participant Funcția deținută  

  

  

  

  

  

 

Numărul estimativ de elevi care au interacționat/dialogat cu factorii de 
decizie în cadrul activităților la care aceștia din urmă au fost prezenți:  

 

 

 

D: Numele cadrelor didactice participante   

Coordonator (i)  

Alte cadre didactice participante 

 

D: Confirmare   

Confirm/Confirmăm că informaţiile prezentate anterior reflectă cu acurateţe acţiunile derulate în 
cadrul Campaniei. (Directorul unităţii de învăţământ, director adjunct etc) 

Nume: 

 

Semnătura: 

 
Acest tabel trebuie completat imediat după finalizarea tuturor activităţilor desfăşurate pe durata 
Săptămânii Globale de Acţiune (5 – 11 mai 2014) şi trebuie transmis până la data de  6 iunie 2014, 
prin email la: 
salvaticopiii.gce@gmail.com  


