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Problema cercetăriiProblema cercetării
� Deşi societatea contemporană manifestă un interes sporit faŃă de

problema incluziunii copiilor cu disabilităŃi, nu se iau în
consideraŃie factorii interni de personalitate a acestora pentru
uşurarea – facilitarea procesului incluziunii.

� Majoritatea cercetărilor realizate în acest domeniu Ńin de
condiŃiile obiective ale incluziunii: programe individualizate,
Curriculum adaptat, pregătirea cadrelor didactice, a terenului

� Personalitatea copilului cu cerinŃe educative speciale astfel,
rămîne în umbra condiŃiilor obiective. Dat fiind faptul că
imaginea de sine reprezintă pilonul personalităŃii cu impact major
asupra integrării oricărei persoane (cu atît mai mult asupra celui
cu CES), educarea unei imagini de sine favorabile la copiii cu
CES se prezintă ca o condiŃie de bază a incluziunii şcolare.

Curriculum adaptat, pregătirea cadrelor didactice, a terenului
colectivelor şcolare pentru includerea acestor copii etc.



- elaborarea unui model psiho-pedagogic de dezvoltare 
personală a copiilor cu CES –ca factor de primă importanŃă în 
procesul de integrare şi incluziune şcolară a acestora. 

Scopul cercetării:

� Incluziunea şcolară a copiilor cu CES depinde în mare măsură de 
imaginea de sine a acestora;

Ipotezele cercetării:Ipotezele cercetării:

imaginea de sine a acestora;
� Procesul de incluziune şcolară a copiilor cu disabilităŃi poate fi 

facilitat prin educarea imaginii de sine favorabile la ei;
� Imaginea de sine la copiii cu CES poate fi optimizată prin 

implicarea lor într-un program psiho-pedagogic de armonizare a 
personalităŃii, orientat la următoarele competenŃe:
- formarea autoaprecierii adecvate şi respectiv şi capacitatea 
de acceptare a celuilalt;

- dezvoltarea abilităŃilor de  comunicare interpersonală;
- dezvoltarea procesului de luare a deciziilor, de rezolvare a conflictelor;
- înlăturarea barajelor în comunicare şi a barierelor afective ş.a.



Obiectivele cercetării:Obiectivele cercetării:

� determinarea particularităŃilor specifice ale modelelor existente în experienŃa 
mondială şi naŃională privind educaŃia integrată,

� analiza  concepŃiei de integrare a copiilor cu cerinŃe educative speciale,
� studierea procesului de dezvoltare psihopedagogică a copiilor integraŃi în 

şcoală,
studierea particularităŃilor de vîrstă, precum şi specificului integrării copiilor � studierea particularităŃilor de vîrstă, precum şi specificului integrării copiilor 
cu disabilităŃi într-o şcoală obişnuită,

� formarea anumitor  atitudini binevoitoare a colegilor fără disabilităŃi 
(sănătoşi)- faŃă de elevii cu CES pentru a susŃine integrarea lor în clasă, 
şcoală, comunitate (dezvoltarea toleranŃei reciproce);

� pregătirea colectivului şcolar pentru procesul de incluziune prin diverse 
conversaŃii, seminare, proiecte de grup, distribuire de materiale de 
sensibilizare-atît a copiilor cît şi a părinŃilor, organizarea diverselor 
manifestaŃii comune etc.

� elaborarea şi aplicarea modelului psiho-pedagogic ce ar ajuta la formarea şi 
educarea unei imagini de sine favorabile –atît la copiii cu CES cît şi la copiii 
normali aflaŃi în aceeaşi instituŃie, dar cu o imagine de sine scăzută, aceasta la 
rîndul său facilitînd procesul de incluziune şcolară;

� evaluarea eficienŃei programului formativ.



� ConcepŃiile şi teoriile psihologiei pedagogice în contextul cercetării
variabilelor sociale ale mediilor educaŃionale eficiente proceselor de
dezvoltare, învăŃare şi integrare a copiilor cu CES: conceptul de
dezvoltare psihică (L. Vîgotski, A. Leontiev, A. Luria, Paul Popescu-
Neveanu, Tinca CreŃu, Mielu Zlate, Emil Verza, Pantelimon Golu, N.

Baza metodologică:

Neveanu, Tinca CreŃu, Mielu Zlate, Emil Verza, Pantelimon Golu, N.
Bucun, D. Popovici, ş. a.),
paralel cu teoriile psihologice privind dezvoltarea personalităŃii
preadolescenŃilor (Elconin D., Dragunava T., Erikson E., Wallon H.
etc) şi teoria psihologică a lui A. Adler cu privire la etiologia
complexului de inferioritate,

� Documentele internaŃionale consacrate principiilor egalităŃii şi
participării sociale a copiilor cu CES: ConvenŃia cu privire la
Drepturile Copilului (1989),

� Recomandările Consiliului Europei pentru integrarea copiilor cu CES
(1992).



Metode şi tehnici:

� Testul „20 de Eu” , o varietate  a testului T.S.T (Twenty 
Statements Test).

� Testul frazelor neterminate, s-a utilizat o variantă a � Testul frazelor neterminate, s-a utilizat o variantă a 
testului care conŃinea 33 de fraze.

� Metoda sociometrică

-utilizată în scopul identificării statutului 
preadolescenŃilor în grupul de apartenenŃă- cel şcolar, 
care ne indică într-un mod indirect la capacităŃile de 
adaptare şi integrare a puberului în grup. 



Baza experimentală:Baza experimentală:

� Lotul experimental a fost alcătuit din elevii claselor
a V-a – VIII-a din Gimnaziul ProSucces, din or.a V-a – VIII-a din Gimnaziul ProSucces, din or.
Chişinău, acesta considerîndu-se instituŃie incluzivă;

cuprinzînd 96 elevi chestionaŃi, alcătuind două 
grupuri - unul de control numit grup A şi celălalt 
nemijlocit experimental, numit grup B.



� În clasa a V-a : 
- au fost depistaŃi 1 elev izolat şi 2 elevi respinşi- din 17 (clasă în care    

sunt 3 copii cu CES, din aceştia doar 1 fiind respins, ceilalŃi fiind clasaŃi ca 
subiecŃi cu imaginea de sine scăzută );
Clasele a VI-a : 

Pre test

� Clasele a VI-a : 
- 4 izolaŃi şi 6 respinşi-din 32, (3 copii cu CES-3 fiind incluşi în lista 
elevilor  respinşi, 1 izolat);

� Clasa a VII –a 
- 2 izolaŃi şi 2 respinşi –din 17, (2 elevi cu CES-respins doar 1, ceilalŃi 

prezentînd dificultăŃi în integrare);
� Clasele a VIII-a: 

- 3 izolaŃi şi 5 respinşi –din 33, (2 elevi cu CES-respins doar 1, restul 
subiecŃilor necesită o intervenŃie la nivelul îmbunătăŃirii nivelului său de 
autoreprezentare şi de autocunoaştere adecvată).



– 11 subiecŃi (11,6% din întregul eşantion, dintre care 4 copii cu CES) persoane marcate de 
neîncredere în forŃele  proprii, manifestă o autoapreciere scăzută;
– 26 persoane (27,08 % , 6 copii cu CES) subiecŃi care se confruntă cu dificultăŃi în aprecierea 
de sine din anumite considerente sociale sau chiar psihologice – autocunoaştere moderată, 
vocabularul sărac, un statut defavorabil în grupul de apartenenŃă;
– 59 de persoane (61,4%) subiecŃi care au un nivel favorabil/înalt al autoprezentării.

La analiza calitativă şi cantitativă a testului „20 de Eu ”, am realizat că la nivelul calităŃii autoreprezentării şi 
autoaprecierii la puberi s-a reliefat următorul tablou, din 96 de subiecŃi la această etapă s-au caracterizat cu :



Programul elaborat a fost numit
„Fii tu însuŃi”„Fii tu însuŃi”

şi cuprinde 6 şedinŃe timp de o lună
(începînd cu luna aprilie - 04.2007, 

pînă în mai - 05. 2007)

� el reprezintă un sistem de exerciŃii şi tehnici de traning,
orientate la scopul de bază – ridicarea stimei/respectului
de sine în context mai larg al consolidării personalităŃii
armonioase la puberi dar, mai ales, pentru ridicareaarmonioase la puberi dar, mai ales, pentru ridicarea
imaginii de sine la copiii cu disabilităŃi şi nemijlocit la
dezvoltarea diverselor competenŃe pentru a diminua
sentimentul de inferioritate de care sunt copleşiŃi în
scopul unei autoaprecieri adecvate şi a autoacceptării
sale, respectiv şi acceptarea celuilalt- fapt care constituie
o primă dificultate în procesul de incluziune şcolară a
acestora.



Tematica zilinică a şedinŃelor organizate:Tematica zilinică a şedinŃelor organizate:

�� ŞedinŃa 1.ŞedinŃa 1. Autocunoaşterea şi dezvoltarea respectului de sine.Autocunoaşterea şi dezvoltarea respectului de sine.

�� ŞedinŃa 2. ŞedinŃa 2. ÎmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare.ÎmbunătăŃirea abilităŃilor de comunicare.

�� ŞedinŃa 3. ŞedinŃa 3. Stabilirea şi definirea scopurilor şi înŃelegerea                                                    Stabilirea şi definirea scopurilor şi înŃelegerea                                                    �� ŞedinŃa 3. ŞedinŃa 3. Stabilirea şi definirea scopurilor şi înŃelegerea                                                    Stabilirea şi definirea scopurilor şi înŃelegerea                                                    
propriei motivaŃii.propriei motivaŃii.

�� ŞedinŃa 4.ŞedinŃa 4. ActivităŃi de management al conflictului.ActivităŃi de management al conflictului.

�� ŞedinŃa 5.ŞedinŃa 5. Stresul şi managementul stresului.Stresul şi managementul stresului.

�� ŞedinŃa 6.ŞedinŃa 6. Elucidarea modalităŃilor de rezistenŃă în faŃa Elucidarea modalităŃilor de rezistenŃă în faŃa 
grupului.grupului.



4- 8 caracteristici – doar 3 subiecŃi -1 cu CES, (comparativ cu 11 de la prima testare, 
dintre care au participat la experiment toŃi 11-4copii cu disabilităŃi şi 7 fără) marcaŃi 
de neîncredere în forŃele proprii;

9-17 caracteristici – 7 subiecŃi (iniŃial-cu un acest număr de caracteristici au fost 
selectaŃi 14 copii, dintre care 6 cu disabilităŃi), care se confruntă în continuare cu 
dificultăŃi în aprecierea de sine din anumite considerente sociale sau chiar psihologice 
– autocunoaştere moderată, vocabular sărac, greutăŃi în exprimare, un statut 
defavorabil  în grupul de apartenenŃă.



După trening statutul subiecŃilor s-a schimbat, acei subiecŃi 
care au fost catalogaŃi ca persoane izolate deja prezintă şi 
cîteva alegeri pozitive la adresa sa. 

La efectuarea 
sociometriei repetate 
după o lună, 
din 10 subiecŃi izolaŃi din 10 subiecŃi izolaŃi 
numai 3 nu şi-au 
schimbat statutul, 
ceilalŃi au devenit 
acceptaŃi. 
Din 15 subiecŃi respinşi 
de clasă, 9 au devenit şi 
ei acceptaŃi, dar 6 din ei 
neschimbîndu-şi 
statutul.



CONCLUZIICONCLUZII

� Rezultatele investigaŃiei realizate au confirmat, teoretic şi
experimental, actualitatea temei şi ipotezele cercetării.

� Am realizat toate obiectivele generale, elaborînd un program psiho-
pedagogic eficient pentru intervenŃie asupra educării imaginii depedagogic eficient pentru intervenŃie asupra educării imaginii de
sine favorabile a copiilor cu CES, ceea ce ar facilita procesul de
incluziune şcolară a lor, dar şi de autoacceptare, acceptarea celuilalt
şi acceptarea lui de către cei din jur (mai cu seamă de către semenii
lor, alături de care ei învaŃă).

� Considerăm utilă şi actuală abordarea în cauză din multiple
considerente psihopedagogice. Tezele teoretice şi practice abordate
pot servi ca suport didactic pentru consilierea psiho-pedagogică a
preadolescenŃilor-atît cu disabilităŃi cît şi fără, iar recomandările
formulate pot fi utilizate şi în mod individual de fiecare
preadolescent, interesat şi motivat în formarea unei imagini pozitive
de sine.



� Copilul cu cerinŃe educative speciale are
probleme similare cu cele ale unui copil
obişnuit, suprapuse de altele specifice.



SentinŃa produsă de societate e mai periculoasă 
pentru un copil în dezvoltare decît
predispoziŃia biologică.



PredispoziŃia biologică nu este o sentinŃă,
iar mediul social este o şansă. 



Cîteva recomandări specifice Cîteva recomandări specifice 
pentru ridicarea respectului şi a pentru ridicarea respectului şi a 

încrederii în  sine:încrederii în  sine:

� învăŃaŃi să vă apreciaŃi şi să vă iubiŃi, stabiliŃi-vă scopuri mici, dar care să vă dea 
satisfacŃie imediată, şi să se realizeze cu paşi mari;

� stabiliŃi-vă lista atuurilor dvs., şi în orice situaŃie puneŃi accentul anume pe ele. De altfel, 
strădui-Ńi-vă permanent s-o completaŃi;

� fiŃi atent cînd cineva vă încurajează, vă laudă, pentru că oamenii spun uneori adevăruri 

� încercaŃi să vă schimbaŃi pînă şi coafura/tunsoarea, vestimentaŃia,
înscrieŃi-vă la un cerc, sau la un curs de limbi străine etc.,
- cînd o să realizaŃi că aŃi obŃinut atîtea mici victorii o să vă „crească aripi” şi o să se   
cimenteze mult încrederea în sine.

� fiŃi atent cînd cineva vă încurajează, vă laudă, pentru că oamenii spun uneori adevăruri 
mari;

� folosiŃi fiecare şansă, care vă este oferită pentru a schimba ceva în viaŃă. Nu vă refuzaŃi 
de o promovare cu mai multe responsabilităŃi, nu vă fie frică că n-o să vă descurcaŃi;

� stabileşte pentru sine o regulă, în viaŃă cel mai important om eşti tu, nu te teme că 
exagerezi. Numai astfel vei fi ocupat de autodezvăluire şi autoperfecŃionarea comună,

� analizează-Ńi sentimentele, ca să stabiliŃi rădăcina problemelor d-ră. GăsiŃi puteri 
pentru a reflecta de ce se întîmplă lucrurile astfel;

� nu vă fie frică să uimiŃi pe cei din jur -una din modalităŃile de a stimula curajul şi 
încrederea în sine este de a acŃiona independent şi prompt,


