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Frankivska şi  Chernivetska şi ariile eligibile şi adiacente din Ungaria, România şi Slovacia.

Autoritatea Comună de Management al Programului este Agenţia de Dezvoltare Naţională 

din Ungaria. Site-ul programului este www.huskroua-cbc.net.
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SALUTĂRI

Ne bucurăm că publicaţia noastră v-a stârnit interesul și consideraţi a fi demnă de a cunoaște 

detaliile programului nostru. 

Ideile primordiale, formulate la crearea programului  „S-a sunat pentru toţi!” au fost toleranţa, 

egalitatea de șanse și sustenabilitatea programului. Dorinţa noastră a fost crearea unui pro-

gram care să apropie diferite grupuri sociale, intensificîndu-se prin aceasta integrarea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi.

Prin Programul de Colaborare Transfrontalieră ENPI între Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

am beneficiat de posibilitatea de colaborarea transfrontalieră a unor grupuri sociale. Graţie 

acesteia, colaboratorii şi voluntarii organizaţiilor statelor membre participante au avut posi-

bilitatea de a-și cunoaște, pe lângă particularităţile locale ale problemelor legate de program, 

cultura celuilalt.

În cadrul colaborării lucrative de un an s-au creat relaţii amicale, precum și organizaţiile au 

adus cunoștinţe noi în munca celeilalte, ceea ce, de asemenea, putem enumera printre rezul-

tatele programului.

Proiectul de succes ne îndeamnă la continuarea colaborării și în prezent căutăm posibilităţi 

pentru munca comună.

Pe lângă colaborarea dintre parteneri, la rezultatul programului au adus contribuţie semnifica-

tivă Consiliile Locale, colaborarea cu Consulatul Maghiar din Ujgorod, precum și munca depu-

să de conducerea, personalul didactic al instituţiilor participante, ceea ce dorim să mulţumim 

și prin această publicaţie. Anul 2011 a fost  „Anul european al voluntariatului”. La programul 

nostru au participat aproape 100 de voluntari ale căror muncă a fost  demnă de urmat.

Kisari Károly
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ASOCIAȚIA DOWN 

Asociaţia DOWN a fost înfiinţată de mai bine de 13 ani de părinţi care au considerat 
important să-şi împărtășească informaţiile și experienţele de care dispuneau cu 
familii în care de asemenea s-au născut copii cu sindromul Down.

•	Down Donation: sprijinirea instituţiilor de învăţămînt care se angajează 
în dezvoltarea timpurie a copiilor cu dizabilităţi mintale.

•	Particiaparea	la	programul	Down Dada,  oferirea unui exemplu pozitiv la 
nașterea unui  nou bebeluș cu sindromul Down. 

•	Down Shop: valorificarea bijuteriilor, cadourilor realizate de persoane cu 
dizabilităţi prin intermediul unui webshop. 

•	Funcționarea	unui	serviciu	de	Ambulanță Down, în colaborarea cu Spita-
lul Jósa András, unde analizele necesare sunt efectuate în termen de o zi, 
fără termen de așteptare. 

Programele Asociaţiei Down 

Programul  de învățământ „S-a sunat pentru toți!” în Europa Centrală

Având în vedere succesele programului „S-a sunat pentru toţi!”, derulat în anul școlar 
2009/2010, Asociaţia și-a continuat activitatea și în anul 2011 în mai multe orașe mari din 
Ungaria, precum și în Ucraina și România. Scopul proprus: sprijinirea integrării, acceptării per-
soanelor cu dizabilităţi.

Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindromul Down în Teatrul Vígszínház (2009, 2010, 2011)

Prima dată în Ungaria, Asociaţia Down a organizat un eveniment naţional cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Persoanelor cu Sindromul Down la data de 21 martie 2009, în Teatrul Comic 
Vígszínház, unde s-au putut distra și recrea 200 de copii cu sindromul Down și 400 de copii 
sănătoși în cadrul programelor care s-au desfășurat în întreg teatrul. În anul 2011 s-a desfășurat 
a treia ediţie a programelor cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Sindromul Down, 
program care de atunci s-a dezvoltat într-un eveniment internaţional de peste 1000 de per-
soane. O caracteristică specială a evenimentului este în fiecare an, că artiștii Teatrului Comic 
Vígszínház participă ca voluntari la programele dedicate copiilor. Invitaţii Zilei Internaţionale 
sunt, de regulă, grupuri de artiști slovaci și  polonezi care participă de asemenea la programe, 
precum și în fiecare an o mulţime de oameni, cu mici-cu mari, vizitează cu această ocazie Tea-
trul Comic Vígszínház care pentru o zi se transformă în club de joacă pentru copii. 

Centrul de Dezvoltare Timpurie Csodavár din Nyíregyhaza 

La 30 august 2011 și-a deschis porţile Centrul de Dezvoltare Timpurie Csodavár din Nyíregyha-
za care dorește să ofere sprijin acelor părinţi în cunoașterea și dezvoltarea capacităţilor copi-
ilor lor care consideră un aspect important ca copiii lor - atât cei cu dizabilităţi, precum și cei 
sănătoși – să devină o persoanlitate pe cât se poate de echilibrată.
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ORGANIZAȚIA CARITAS DIN SATU MARE

Organizaţia Caritas din Satu Mare este o asociaţie nonprofit, înfiinţată în anul 

1990, la care ulterior s-au afiliat alte zece asociaţii naţionale, cu scopuri asemă-

nătoare, alcătuind Confederaţia Caritas din România. Deși la înfiinţare asociaţia 

a avut ca scop doar preluarea și împărţirea transporturilor umanitarea sosite din 

străinătate în urma evenimentelor revoluţionare din 1998, în decursul anilor sfe-

ra de activitatea a organizaţiei Caritas din Satu Mare s-a lărgit și a devenit foarte 

variată, conform cerinţelor sociale ale persoanelor cu necesităţi.

În prezent, Organizaţia Caritas din Satu Mare funcţionează desfășurând programe de îngrijire 

socială complexă în cadrul a 39 de instituţii ale sale în judeţul Satu Mare și Mureș, programe 

ce cuprind patru diferite domenii: programe didactice pentru copii și tineri, programe pentru 

persoanele cu dizabilităţi, programe de îngijirea persoanelor în vârstă, precum și programe 

sociale. Prin acestea Organizaţia Caritas din Satu Mare acţionează la nivelul comunităţilor lo-

cale ca un factor al schimbărilor sociale. În acest scop, în domeniul politicii sociale sprijină 

concepţiile și directivele cele mai moderne, cu ajutorul a celor 203 angajaţi ai săi, ale căror 

vârstă medie este de 35 de ani, asigurînd servicii profesionale. În situaţiile de necesitate, în 

cazul calamităţilor naturale se implică ferm și eficient, totodată îndrumă comunităţile locale, 

de asemenea, la participare activă în cadrul procesului de dezvoltare socială  a regiunii.

În scopul realizării acestor rezultate, Organizaţia Caritas din Satu Mare menţine relaţii de du-

rată cu organele administrative locale și judeţene, precum și cu organizaţii civile din ţară și 

din străinătate.
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MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION CENTER 
(UJGOROD)

Centrul medical de reabilitare socială  “Drumul Vieţii”

“Drumul Vieţii” este un centru medical de reabilitare socială, fundaţie privată de caritate, non-

guvernamentală, asociaţie de interes public, care se ocupă de reabilitarea  complexă a per-

soanelor cu dizabilităţi oferindu-le protecţie socială şi le reprezintă interesele pănă la 35 de 

ani. La sediul central funcţionează 5 grupe în funcţie de vărstă şi sunt vizitaţi de 56 de persoa-

ne. De aceşti copii se ocupă profesori calificaţi, psiholog, logoped, fizioterapeut şi experţi în 

reflexoterapie, masori, asistente. 

Obiectivul activităţii noastre

Obiectivul activităţii noastre este să oferim posibilitate acestor tineri cu dizabilităţi fizice şi 

mentale pentru integrarea totală sau parţială în viaţa socială. 

Luănd în considerare că iubirea şi sprijinul părinţilor este absolut necesară pentru reabilitarea 

totală a copilului, centrul  Drumul Vieţii oferă ajutor părinţilor în acceptarea problemelor şi 

personalul centrului îi transformă în membri activi ai colectivităţii. 

Posibilitatea dezvoltării precoce este un program complex pentru acele familii unde s-au năs-

cut copii cu malformaţii sau suspect de malformaţie. Acest program oferă ajutor pentru des-

coperirea anormalităţii precoce, asigură îngrijirea complexă, adică intinde o mănă părinţilor 

în viaţa de fiecare zi. Programul sprijină familia pănă la vărsta de 6 ani a copilului. Obiectivul 

principal al muncii noastre este pregătirea tinerilor cu nevoi speciale pentru o viaţă indepen-

dentă, pentru a-i asigura angajarea şi integrarea lor în societate. Centrul nostru realizează mai 

multe programe care ajută integrarea copiilor cu dizabilităţi în colaborare cu Casa Copiilor şi 

Tinerilor din Ungvar (PADIUN), centrul sportiv şi coregrafic Viktoria (preşedinte Dancsin-Brez-

sinszkaja V), Liceul de Artă din Ardeal.

Adresă

88014 Ucraina

Ungvár, strada Nahimova  nr 3.

Tel./fax (0312)639366

Sz/sz 26006000010950

PAT ”Ukrszocbank” Kijev

EDRPOU 300023

e-mail: msrc@ukrpost.ua

site: www.dzvinok.org
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REALIZAREA PROGRAMULUI 
„CLOPOȚELUL A SUNAT PENTRU TOȚI!” 

Alegerea participanţilor programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”
Autor: Vékony Katalin managerul PR al Asociaţiei Down

Înaintea începerii programului didactic „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” a fost important ca nu 
numai conducerea și personalul didactic al instituţiilor de învăţământ care s-au angajat la pri-
mirea copiilor cu dizabilităţi - participanţi la program - să fie informaţi în mod corespunzător, 
ci și  părinţii copilului integrat, instituţia de învăţământ special, precum și părinţii copiilor din 
învăţământul majoritar. 
Organizaţiile participante la Programul de Colaborare Transfrontalier ENPI între Ungaria-Slova-
cia-România-Ucraina, în toate cele trei ţări au acordat importanţă deosebită acestui aspect, ast-
fel „tabăra” participanţilor s-a realizat în mai multe trepte.

a./ Alegerea copiilor cu dizabilităţi, participanţi la program

Asociaţia Down din Nyíregyhaza, Organizaţia Caritas din Satu Mare, precum și organizaţia Me-
dical and Social Rehabilitation Center Uzhhorod au organizat întâlnire - cu tonalitate amicală 
- la nivel de oraș pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi, unde aceștia au putut cunoaște progra-
mul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”, în timp ce copiii au participat la programe de joacă. După 
această întâlnire, părinţii interesaţi s-au prezentat la asociaţii, astfel copiii lor au intrat în progra-
mul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”.

b./ Alegerea instituţiilor de învăţământ majoritar, participanţi la program

Școlile majoritare din localităţile Ujgorod, Satu Mare și  Nyíregyháza au fost informate de către noi 
pe scurt în  e-mail, precum și telefonic, cu privire la programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”, 
apoi am invitat conducătorii acestor instituţii la o întâlnire unde le-am prezentat detaliat, cu aju-
torul unei prezentări în power point, programul creat de Asociaţia Down, iar pe lângă aceasta au 
putut formula întrebări, la care au primit răspunsuri. Conducătorii instituţiilor au avut la dispoziţie 
o săptămână pentru a decide dacă doresc să participe la program, apoi au desemnat personalul 
didactic-pedagogic în grădiniţa, școala condusă de ei cu care organizaţiile participante la progra-
mul HUSKOROUA pot colabora în cadrul proiectului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”.

c./ Întâlnire cu personalul didactic-pedagogic din înstituţiile de învăţământ majoritare

Personalul didactic-pedagogic din 
înstituţiile de învăţământ majoritare din 
fiecare ţară au avut ocazia în cadrul unor 
întâlniri de a cunoaște mai de aproape 
programul, în cadrul cărora au primit 
răspunsuri de la specialiști, apoi în ca-
drul unei noi întâlniri au avut ocazia de a 
cunoaște copiii aleși de câte o organizaţie 
- pe baza vârstei, domeniului de interes  – 
în clasa, în grupa lor.
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„Prin programul nostru dorim ca pe lângă simpatia societăţii majoritare – prin aplicarea 
modalităţilor didactice diferenţiate adecvate  - să fie tangibil în mod simplu pentru cât mai mulţi 

copii cu dizabilităţi dezvoltarea timpurie  și învăţământul integrat în Ungaria” 

Kisari Károly-președinte, Asociaţia Down 

Comunicat de presă. cercetare sociologică, prima lună MBCS

Partenerii de proiect au informat mass-
media fiecărei ţări cu privire la lansarea 
Programului de Colaborare Transfrontali-
eră ENPI între Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina, astfel nu numai în Ungaria, cât și 
în România și în Ucraina au beneficiat de 
publicitate largă tendinţele comune, pro-
gramul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”. 
Populaţia din orașele participante s-au 
putut informa din mass-media despre 
faptul că în localitatea lor a fost lansată o 
iniţiativă vizând posibilitatea copiilor cu 
dizabilităţi de a vizita o dată pe săptămâ-
nă grupele de la grădiniţă, respectiv cla-
sele școlare, în calitate de „coleg de clasă”, 
apoi la finalul programului de a prezenta 
spectacolul sau opera realizată împreună 
cu copiii sănătoși în decursul lunilor în 
care s-a derulat programul.

Înaintea  derulării programului, 
organizaţiile participante au împărţit personalului didactic-pedagogic și copiilor din instituţiile 
alese chestionare (personalului didactic-pedagogic fără a avea în vedere dacă participă sau 
nu la program), precum și părinţilor copiilor cu dizabilităţi și personalul didactic-pedagogic al 
școlilor speciale de asemenea au participat la testare cu ajutorul unor chestionare.

În urma testării, programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” a început în fiecare dintre cele trei 
ţări cu un ciclu de o lună, în cadrul căruia copiii cu dizabilităţi au petrecut luna mai împreună cu 
semenii lor sănătoși. În cadrul acestei scurte perioade copilul a avut ocazia de a se acomoda, de 
a-și cunoaște noii colegi, iar pe lângă acestea personalul 
didactic-pedagogic, precum și profesorii de educaţie specială au putut experimenta în practică  
funcţionarea programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”. Această perioadă a fost antrenamen-
tul pentru programul din toamnă care a durat trei luni, în cadrul căreia atât cei mici, cât și cei 
mari s-au simţit deja în mediu cunoscut.

Scopul primordial al programului  „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” este formarea  atitudinii sociale, 
pe de o parte pentru copiii din învăţământul public, cât și pentru familiile lor care le educă. 

Kisari Károly - președinte, Asociaţia  Down
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Vizita personalului didactic-pedagogic la Hidegkút în Școala „Gyermekek Háza”

La data de 5 aprilie 2011 per-
sonalul didactic-pedagogic al 
organizaţiilor partenere transfron-
taliere Programului de Colaborare 
Transfrontalieră ENPI între Un-
garia-Slovacia-România-Ucraina 
- „Organizatia Caritas Satu Mare” 
Association și Medical and Social 
Rehabilitation Center „Path to Life” 
(Ujgorod) – au efectuat o vizită în 
Ungaria, petrecând două zile la 
Budapesta.
După o scurtă odihnă în urma so-

sirii și o mică tură în Budapesta, personalul didactic-pedagogic al orașelor-partenere au putut 
urma de dimineaţă o zi întreagă școlară la Școala „Gyermekek Háza” din Budapest-Hidegkút, 
unde începând din anul școlar 1993/94 personalul didactic-pedagogic al școlii s-a angajat la 
educarea integrată a școlarilor cu necesităţi speciale din clasele primare. Cu toţii au avut posi-
bilitatea de a vedea în cadrul oricărei ore de  predare realizarea în practică a educării integrate 
și să-și expună  întrebările în cadrul unei discuţii libere, organizate cu conducătorul instituţiei.
În cadrul vizitei personalul didactic-pedagogic din Ujgorod și Satu Mare au căștigat experienţe 
pozitive, iar pe lângă aceasta au văzut un exemplu unic cum se desfășoară educarea integra-
tă într-o școală deosebită din Ungaria. Obţinând răspuns la multele întrebări ivite,  persona-
lul didactic-pedagogic s-au întors acasă nu  numai cu experienţe plăcute, ci și în posesia unui 
exemplu pozitiv, în speranţa posibilităţii în legătură cu ideea ca dacă în Ungaria s-a realizat sub 
această formă educarea integrată, atunci această posibilitate există și în instituţiile ucrainiene și 
românești.

Asociaţia Down în cadrul vizitei 
școlare a organizat și o informare a 
mass-mediei, la care domnul Pokorni 
Zoltán, președintele Comisiei de 
Educaţie, Cercetare și Știinţă al Par-
lamentului Maghiar a asigurat din 
nou organizatorii - Asocaiţa Down 
- cu privire la susţinerea din partea 
lor și a oferit posbilitatea ca în cadrul 
ședinţei Comisiei să-și expună ideile 
privind realizarea egalităţii de șanse 
în învăţământul maghiar.

„Mă bucur foarte mult că iniţiativa pornind din Ungaria  a găsit susţinători și în afara graniţelor, 
și consider foarte important că în afara oferirii unui exemplu de urmat să sprijinim și să susţinem 
și în realizarea practică a programului  „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” reprezentanţii  externi ai 

programului.Egalitatea de șanse stă la baza  oricărei societăţi care funcţionează în mod corect, din 
acest motiv este indispensabilă crearea condiţiilor acestuia deja în copilărie.” 

Pokorni Zoltán, președintele Comisiei de Educaţie, Cercetare și Știinţă al Parlamentului Maghiar
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Întâlnirea partenerială periodică /  lunară 

Organizaţiile partnere din străniătate ale 
Programului de Colaborare Transfronta-
lieră ENPI între Ungaria-Slovacia-Româ-
nia-Ucraina, adică „Organizatia Caritas 
Satu Mare” Association și Medical and 
Social Rehabilitation Center „Path to Life” 
(Ujgorod), precum și Asociaţia Down 
din Nyíregyhaza au organizat lunar în-
tâlniri în cadrul derulării programului, 
întotdeauna în altă ţară, al unuia dintre 

organizaţiile partnere. La aceste întâlniri cele trei organizaţii au construit împreună cu persona-
lul didactic-pedagogic, conducerea instituţiilor  și părinţilor participanţi la proiectul  „Clopoţelul 
a sunat pentru toţi!” ordinile de zi ale întâlnirilor, iar derularea programului a fost făcută mai 
colorată cu bursa de idei.
În cadrul întâlnirilor nu numai derularea eficientă a programului „MBCS” a fost scopul, ci și spri-
jinul activ la elaborarea unui studiu sociologic din undergroundul programului, precum și gân-
direa, organizarea comună a pregătirilor și executării evenimentelor finale din fieacare trei ţări.
În perioada de vară, când partea de grădiniţă și de școală a programului „Clopoţelul a sunat 
pentru toţi!” – din cauza vacanţei de vară din toate trei ţări – nu funcţiona, a început la Ujgorod, 
Satu Mare și la Nyíregyháza organizarea evenimentelor  - spectacolelor de gală - de la finalul 
programului. În această perioadă întâlnirile lunare au avut loc, deoarece pe lângă sumarizarea 
experienţelor, cheltuielilor și rezultatelor de până atunci, cele trei organizaţii au ales de comun 
acord și locul încheierii programului, precum și  – bazat pe derularea de o lună al programului  
„Clopoţelul a sunat pentru toţi!” – a fost nevoie de găsirea unei soluţii comune pentru eventua-
lele probleme ivite, pentru ca repornirea din septembrie să fie fără dificultăţi.

Pe scurt despre realizarea celor 3 luni ale programului MBCS și despre siteuri web

După pornirea în mai a programului „Clo-
poţelul a sunat pentru toţi!” , cele trei 
organizaţii au luat din nou legătura cu 
instituţiile participante, astfel în septem-
brie în cele trei ţări a repornit intrarea o 
dată pe săptămână în instituţiile majori-
tare a copiilor cu dizabilităţi.
Sub îndrumarea coordonatorilor de pro-
gram, relaţiile dinte profesorii de educa-
ţie specială și personalul           didactic-pe-
dagogic participanţi la program au fost 
foarte bune, astfel acomodarea copiilor 
cu dizabilităţi - având în vedere și mediul 

cunoscut – a fost fără probleme. Despre toţi copiii participanţi la program au fost realizate o 
serie de fotografii, atât la Nyíregyháza, cât și în Ujgorod și bineînţeles și la Satu Mare. Aceste 
fotografii au fost expuse pe rând pe siteurile web unde - în acest fel – au devenit și vor rămâne 
accesibile și în continuare pentru toată lumea. 
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Pe aceste siteuri web participanţii, precum și cei interesaţi pot vedea nu numai fotografiile reali-
zate în cadrul orelor de predare, ci pot accesa și lista instituţiilor de învăţământ care au participat 
la programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”, iar pe lângă acestea toate celelalte informaţiile 
legate de program sunt accesbile pe site. Pe siteurile  www.mbcs.hu,  www.clopotelulsunapen-
trutoti.org și www.dzvinok.org sunt accesibile datele de contact ale organizaţiilor din diferite 
ţări, astfel pe aceste siteuri de informare organizatorii programului „S-a sunat pentru toţi!” pot 
fi contactaţi și de alte instituţii care nu au participat încă, dar sunt interesaţi de programul  di-
dactic de egalitatea de șanse, construind un pod între societatea majoritară, organizaţiile de 
sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi, pedagogii terapeuţi, grădiniţe și școli.
Siteurile web sunt accesibile pe etru oricine, în limbile fiecărei ţări.

Evenimentele programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” în cele trei ţări

Un element important al Programului de Colaborare Transfrontalieră ENPI între Ungaria-Slova-
cia-România-Ucraina a fost un eveniment de o Zii Specială a Copiilor, la care elevii instituţiilor 
au posibilitatea de a intra pe scenă – într-un loc corespunzător al localităţii lor - împreună cu 
semenii lor acceptaţi între ei în cadrul programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”, familiile lor 
având posibilitatea de a viziona nu numai spectacolul realizat în decursul lunilor, ci și operele 
meșteșugărești, confecţionate împreună.
Spectacolele de gală la finalul proiectului vor fi următoarele:

a./ Ziua Copiilor Specială la Ujgorod

Evenimentul ucrainean de încheierea progra-
mului a avut loc în data de 19 noiembrie, sâm-
bătă în Centrul Tineretului din Ujgorod (Padiun). 
La gală au intrat pe scenă - pe lângă grupurile 
de copii participanţi la programul  „Clopoţelul a 
sunat pnetru toţi!” - mai multe formaţii de cân-
tec și dans ale orașului, precum și una dintre stu-
diourile de dans coreografic renumit al orașului 
Ujgorod, Victoria. Pe lângă acestea spectatorii 
au putut admira operele confecţionate în cadrul 

programului, în timp ce în întrege sală au peregrinat clownuri. Printre programele spectacolului 
s-au numărat machiaj pentru copii, luftbaloane, astfel copiii au petrecut o înainte-de-amiază de 
sâmbătă fantastic de plăcută.

b./ Ziua Copiilor Specială la Satu Mare

La spectacolul de gală din Satu Mare al progra-
mului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” din 26 
noiembrie au fost pe scenă copiii de la grădiniţă 
participanţi la proiect, iar Teatrul de Nord din 
Satu Mare care a găzduit evenimentul, a așteptat 
spectatorii mai mici și mai mari cu o diversitate 
largă de programe. În cadrul Zilei de Copii Spe-
ciale copiii și părinţii lor au fost acompaniaţi de 
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regele din spectacolul “Tinereţe veșnică”, iar după spectacolul dat de copii, artistul de tobă Cserey  
Csaba le-a pregătit un spectacol interactiv, de zile mari, în care aproape toţi copiii au participat. La 
finalul galei cadouri valoroase și-au găsit proprietarii la tombolă, în timpul spectacolelor progra-
mele au fost diversificate de machiaj pentru copii, ateliere meșteșugărești pentru copii și clown, pe 
lângă care spectatorii au putut bucura de operele confecţionate de copii în timpul programului.

c./ Ziua Copiilor Specială la la Nyíregyháza

Spectacolul de gală „S-a sunat pentru toţi!”, dat la 3 decembrie - Ziua Mondială a Persoanelor cu 
Dizabilităţi -  în cadrul Programului de Colaborare 
Transfrontalieră ENPI între Ungaria-Slovacia-Ro-
mânia-Ucraina, organizat de Asociaţia Down care 
s-a desfășurat  cu casă plină la Teatrul  „Móricz 
Zsigmond” din Nyíregyháza a fost deschisă de 
spectacolul intitulat „Vrăjesc - chiar miraculoasă  
- al artistei Pregitzer Fruzsina. După ce toţi copiii 
și părinţii au intrat în lumea poveștilor, au urmat 
spectacolele copiilor de la grădiniţă și a școlarilor, 

participanţi la proiect,  împreună cu semenii lor cu dizabilităţi, primiţi între ei pe luni de zile. După 
copiii din Ungaria, copiii de la grădiniţă din Ujgorod    și-au dăruit spectacolul pregătit în cadrul 
programului „S-a sunat pentru toţi!”, apoi Formaţia Dió a delectat pe cei mici și mari. După extrage-
rea valoroaselor premii de tombolă a urmat surpriza Teatrului „Móricz Zsigmond” din Nyíregyháza: 
toată lumea a fost invitată pe scenă, iar scena  s-a rotit împreună cu toţi spectatorii, participanţii.
În cadrul acestei Zile Speciale de Copii nu numai producţiile de pe scenă au mirat sutele de 
spectatori, dar au avut ocazia și pentru  confecţionare de înger, machiaj de faţă pentru copii, 
copiii au primit luftbaloane de diferite modele, precum și au putut fi admirate operele expuse, 
cconfecţionate de copii.

Ambianţa celor trei evenimente a arătat clar că programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” și-a 
atins cel puţin una dintre scopuri, adică copiii cu dizabilităţi și cei sănătoși sunt capabili de a co-
labora în mod productiv, precum și experienţele, rezultatele, entuziasmul perofesorilor și edu-
catoarelor (vezi mai jos) reflectă efectul benefic al programului în toate cele trei ţările.
 

Prezentul și viitorul integrării în Europa și în regiunea noastră
Pázmány Viktória referent formare, directorul centrului 

de intervenţie timpurie „Csodavár”

„În perspectiva idealului egalităţii de șanse a devenit recunoștibil că nu putem pregăti un drum 
separat de integrare persoanelor cu dizabilităţi. Pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi 
este necesară ca societatea să înfiinţeze instituţii, respectiv să formeze modalităţi de comporta-
ment care nu diferenţiează persoanele cu sau fără dizabilităţi.” Ideea formulată de Illyés Sándor 
este apariţia unei noi concepţii care nu stigmatizează și nu exclude persoane pentru că dife-
ră, ci recunoaște că interesul nostru, al tuturor, este existenţa comună, realizarea posibilităţii 
convieţuirii.

Segregarea persoanelor cu dizabilităţi - în cazul în care este vorba despre o malformaţie conge-
nitală – începe deja la vârsta de nou-născut. Bebelușul cu dizabilităţi este propriu-zis altfel tratat 
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ca și semenii săi sănătoși, astfel pornind un poces ireversibil, dogmatizând în părinţi, în familie și 
astfel și în copil că ceva s-a schimbat cu totul, de aici nu mai există cale înapoi. Segregaţia socială 
în ţara noastră are tradiţii adânci și atitudinile sociale și obiceiurile fixate pot fi modificate foarte 
greu.

Totodată, în ultimele câteva decenii în toată Europa, astfel și în Ungaria se observă schimbarea 
mediului social, economic, juridic. În cele mai multe dintre statele membre ale uniunii Europene 
au început procesele  care prevăd solidificarea integrării. Majoritatea statelor sudice deja în pre-
zent oferă integrarea totală tinerilor cu dizabilităţi, adică și-au lichidat instituţiile segregate, iar 
experienţele anterioare ale acestora sunt de asemenea folosite în instituţii de învăţământ inclu-
zive. Marea parte a Europei Occidentale rulează paralel două modele diferite, adică pot fi găsite 
instituţii tradiţionale segregate și instituţiile  incluzive bine pregătite și eficiente care reprezintă 
noua concepţie. Exemple deosebit de bune putem găsi pentru aceasta în ţările scandinave. Un-
garia însă și în prezent este considerată în această privinţă ţară de a treia categorie, adică se pare 
că menţine sistemul școlar segregat și doar la nivel de grădiniţă a avut curajul la pași concreţi în 
scopul integrării. 

Mișcările vizând realizarea drepturilor umane și civice, modificarea reglementării legislative, pot 
oferi cadrul legal necesar. Conform regulii maghiare nr.6 „Statele membre sunt obligate de a ofe-
ri posibilitatea de a urma învăţământul general, mediu și superior egal și integrat și pentru copiii, 
tinerii și adulţii cu dizabilităţi. Sunt obligaţi să asigure ca educarea persoanelor cu dizabilităţi să 
formeze parte integrantă a sistemului de învăţământ.”1 , tradusă în 1995 pe baza „The Standard 
Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities” (Regulile de bază ale 
egalităţii de șanse ale persoanelor cu dizabilităţi), formulată la ședinţa din 20 decembrie 1993 
a Uniunii Naţiunilor Unite. Legislaţia maghiară se armonizează cu normele internaţionale, astfel 
se străduiește să elaboreze reglementarea juridică adcvată la aceste norme. În ideea acestora 
s-au născut și în legislaţia maghiară legile și ordinele care pregătesc integrarea în domeniul 
învăţământului. Astfel, Legea nr.LXXIX din 1993, privind învăţământul public, Legea egalităţii de 
șanse din 1998, Ordinul n.r29/2002 al Ministerului Învăţământului privind Condiţiile de asigura-
rea egalităţii de șanse necesare pentru continuarea studiilor a studenţilor/elevilor cu dizabilităţi 
și publicaţia din 2003 a Ministerului Învăţământului privind dezvoltarea capacităţilor și integrării 
elevilor cu situaţie defavorizată. 

Suportul juridic însă în sine nu este destul, și realizarea integrării planificate în practică presu-
pune un poces lung. Din păcate, fără realizarea condiţiilor premergătoare, neglijând pregătirea 
celor  în cauză, respectiv integrarea realizată cu efect negativ asupra celor integraţi  - aproa-
pe în cazul oricăror grupuri de minorităţi – atrage după sine respingere din partea majorităţii. 
Condiţia de bază a integrării este acceptul acceptul reciproc care este rezultatul educării, ceea 
ce va precede integrarea. Una dintre modalităţile acesteia este educarea împreună a grupului 
integrator și a celui ce urmează a fi integrat.

Aliniindu-se cadrului juridic, respectiv paralel cu apariţia noului cadru juridic, pe planul știinţei 
educaţionale au apărut de asemenea curenţi noi. Astfel de suport principial asigură teoriile pe-
dagogice alternative, ale căror baze se sprijină atât pe diferenţiere, luarea în considerare a dez-
voltării individuale a personalităţii, tratarea specială a persoanei, cât și crearea în copii a ideii 

1   http://barczi.hu/letoltesek/tudomanyos_testuletek/dokumentumok/STDRULES-magyar.pdf 2009-10-11
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de comunitate, conceptului de acceptare reciprocă, a bazelor toleranţei. Pe lângă acestea, tot 
mai multe corpuri profesionale, curenţi știinţifici critică practica educării segregate, invocând 
posibilităţile și avantajele oferite de educarea inclzivă. Noile determinări ale unor idei ce apar în 

terminologia pedagogică și pedagogică specia-
lă încearcă atestarea, susţinerea acestora, având 
ca scop, de asemenea, relevarea aspectelor po-
zitive, în locul diferenţelor și aspectelor negati-
ve.
     
Pe lângă forurile profesionale, părinţii copiilor 
cu dizabilităţi au, de asemenea, intenţia tot mai 
hotărâtă în căutarea unor căi de dezvoltare cât 
mai aproape de cele obișnuite pentru copiii lor, 
pentru a nu-și începe viaţa de adult segregaţi, 
stigmatizaţi, ci de a-și obţine o șanse egale cu 

ceilalţi copii, atât în domeniul educării, cât și în alte domenii ale vieţii.

Intenţiile de mai sus sunt avantajate de schimbările care oferă egalitate de șanse, ce poate 
nu s-au produs direct în acest scop, dar se includ perfect în acest sistem. Astfel de aspect este 
desfiinţarea monopoliului de stat al 
educării- învăţământului, formarea pluralităţii în învăţămnât, ceea ce totodată au oferit posibili-
tate pentru câștigarea de teren în practică a metodelor pedagogice alternative. 

Educaţia icluzivă în grădiniţe și școli, de asemenea implică nulte întrebări și idei care, ca o pânză, 
sunt în legătură strânsă și nu pot fi separate. Fiecare întrebare implică o altă întrebare, dintr-o 
idee se naște una nouă; pe lângă acestea, fiecare idee relevează alte implicaţii fundamentale. 
De prima dată este nevoie de amintirea celor participanţi, deoarece succesul integrării este în 
mâinile lor. Deci, este nevoie de pregătirea școlii și mediului acesteia: personalul didactic, copiii, 
părinţii. Totodată, este nevoie de pregătirea profesorilor de educaţie specială, implicaţi în inte-
grare și altor specialiști, deoarece munca într-o şcoală incluzivă presupune cu totul alte cerinţe 
faţă de ei, decât cele obișnuite dinainte.

Educaţa incuzivă a copiilor cu nevoi speciale atribuie o sarcină grea instituţiilor de învăţământ, 
integrarea nu poate fi rezultatul unei decizii rapide sau al unui pas necugetat. Integrarea nece-
sită pregătire profesională, metodică corespunzătoare, este nevoie de sistem de mijloace și de 
infrastructură necesare. Toate acestea înseamnă  greutăţi materiale și intelectuale, dintre care 
în special aspectul material  formează piedică în faţa posibilităţilor, cu toate că, chiar obţinerea 
acestora nu poate fi o piedică conform legislaţiei.

Cerinţa faţă de profesor/educator este ca în cadrul procesului de educare toate subsistemele 
(scopuri, metode, evaluare, mijloace) să fie personalizate, deci altele în cazul copiilor/tinerilor cu 
nevoi speciale, dacât în cazul celorlalţi. Această idee este în contradicţie cu necesitatea școlii de 
uniformizare. Această dualitate – necesitatea de individualizare și de unificare – crește într-un 
paradox aproape invincibil și stă în faţa profesorului/educatorului ca o greutate foarte mare.  Re-
alizarea sistemului de obiective operaţionale, evaluări individuale, etc. nu este ușoară, deoarece 
imediat poate atrage după sine un fel de excludere, segregare.  Personalul didactic-pedagogic 
este nevoit de a elabora un sistem de diferenţiere special care din punct de vedere metodic 
este destul de variat. Aplicând metodele pedagogice corespunzătoare profesorul/educatorul va 
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putea pregăti clasa și pentru faptul că elevii văzând diferenţele dintre ei, să considere un lucru 
natural că nivelul solicitat, obiectivele propuse în dezvoltare nu sunt la fel. Este evident că toată 
lumea să se dezvolte în raport cu capacităţile proprii.

Indiscutabil deci, că în cadrul educaţiei incluzive, obiectivele de realizat de către profesor/edu-
cator bineînţeles, înseamnă mai multe greutăţi dacât educarea copiilor care prezintă mai puţine 
diferenţe. Totodată, este important de relevat plusul oferit de educaţia incluzivă și aceste plusuri  
vor fi  puse în prim plan.  Convieţuirea, cunoașterea diferenţelor fiecărui copil va însemna dez-
voltare pozitivă. Cunoașterea și acceptarea reciprocă avantajează transmiterea, însușirea mo-
delelor de comportament „normale”; oferă posibilitatea formării unei autoevaluări, imagine de 
sine reale. Pentru elevii cu rezultate mai slabe forţa de atracţie este rezultatul mai bun, devine 
mai importantă corespondenţa cerinţelor mai stricte. Totodată, copiii cu capacităţi mai bune vor 
profita în același timp în știinţă și în omenie, atunci când vor ajuta colegilor lor în înţelegerea, 
însușirea materalului didactic. 

Totodată, este de recunoscut faptul că  pentru copiii cu dizabilităţi acest lucru înseamnă mult 
mai mult.  Copiii care de multe ori de la vârsta de 7 ani  sunt nevoiţi să plece în cămine școlare au 
șanse ca prin integrare să evite acest lucru. Astfel dispare sentimentul excluderii, în viitor ajută, 
chiar face simplă și naturală acomodarea lor, integrarea în sociatate. 

Personalul didactic-pedagogic, cu toate că se 
confruntă cu o situaţie mai dificilă, pot aplica 
metode pedagogice mai eficiente, au posibilita-
tea de a-și împrospăta permanent cunoștinţele, 
de a încerca metode noi.

Educarea incluzivă - așa cum am mai amin-
tit înainte – implică satisfacerea strictă a unor 
condiţii. În primul rând, este nevoie să subliniem 
că nu oricine și nu sub orice preţ va fi integrat. 
Procesul va fi bine cugetat și organizat. Așa cum 

și Asociaţia intenţionează să realizeze, un prim pas indispensabil al pregătirii etse dezvoltarea 
timpurie pentru care este nevoie de recunoaștere din timp și procedeee diagnostice corespun-
zătoare. Integrarea nu poate fi imaginată fără asistenţă din partea unor profesori de educaţie 
specială, adică în sistemul nou ar dispărea nu numai segregarea  copiilor, ci și a pedagogilor și 
pedagogilor terapeuţi, cele două tabere ar conlucra și prin ajutor reciproc s-ar putea bucura de 
rezultate comune. Pentru aceasta este nevoie de atitudinea pozitivă și de acceptarea ambelor 
părţi.pe lângă sprijinul profesional este nevoie și de prezenţa suportului din partea părinţilor, 
deoarece membrii acestui team sunt nu numai școlile, ci și familiile.  În caz ideal, componenţa 
grupului, clasei reproduce componenţa societăţii, adică la gândirea numărului și componenţei 
grupurilor/claselor se va lua în considerare ca raportul copiilor cu nevoi speciale să nu împiedi-
ce realizarea obiectivelor.  Totodată, ne este clar faptul că în localităţile mici acest lucru nu este 
posibil din start, în aceste locuri cei cu diferenţe sunt reprezentaţi peste numărul mediu, astfel 
în școli formează majoritate. Pe lângă cele de mai sus, este o cerinţă a normelor legisletive ca 
statutul să includă integrarea, precum și infrastructura, condiţiile materiale și personale, precum 
și condiţiile clasei și clădirii vor trebui să corespundă cerinţelor, este nevoie să se acomodeze 
cerinţelor speciale ale copiilor. 
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Programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” urmărește sprijinirea a mai multor elemente esenţiale 
ale acestui proces. Programul oferă circumstanţele în care personalul didactic-pedagogic și pro-
fesorii de educaţie specială pot experimenta posibilităţile oferite de educarea incluzivă.  Prin 
aceasta pot intra în contact direct cu o populaţie necunoscută lor, pot conlucra împreună cu ei 
având obiectiv comun.  Experienţele pozitive, acumulate în cadrul preogramului influenţează 
astfel atitudinea acestora, incât în cele din urmă oferă posibilitate nu numai pentru o integrare 
ocazională, ci le pregătește pentru acceptarea diferenţelor, uită de reţinerile anterioare, lega-
te de educarea copiilor cu nevoi speciale de educare. Totodată, programul oferă o experienţă 
adâncă și pentru copii cu și fără dizabilităţi, precum și familiilor acestora. Cunoașterea reciprocă, 
exeperienţa conlucrării, succesul comun, aduce aproape cele două tabere și relevă posiblităţile 
unde diferenţele de multe feluri se completează reciproc și colorează zilele de muncă. 

Astfel, cum în vremea marilor descoperiri geografice harta era plină cu pete albe, astfel sunt pre-
zente pete albe, deficienţe semnificative și în învăţământul maghiar. Un astfel de teren necunos-
cut este pe harta învăţământului școala incluzivă. Aceasta ar fi școala, instituţia care ar asigura 
nu numai din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental accesul pentru persoanele 
cu dizabilităţi; unde apariţia persoanelor cu diferenţe este proiecţia unei societăţi normale, na-
turale și pentru nimeni nu apare ca întrebare dreptul la  existenţă a acestor diferenţe. 

În sensul legilor UE, și legat de acestea, a legislaţiei maghiare fiecare copil mic are dreptul de a 
frecventa instituţia de învăţământ public care este cel mai aproape de domiciliul său.  Aceata 
însă este doar o lege. Viaţa -  ca și în multe alte cazuri – nici în acest punct nu se acomodează 
la reglementările date pe hârtie și încă și în prezent calea acceptată în general pentru un copil 
mic cu dizabilităţi (atât mentale, cât și locomotorii) ca, atingând vârsta obligativităţii de a intra 
în învăţământ, cu mare probabilitate va frecventa școala la sute de kilometrii de familie și numai  
la sfârșitul săptămânii să simtă  căldura, siguranţa  familiei.

Putem să enumerăm în continuare toate celelalte aspecte care printre copiii noştri e ca o pră-
pastie, şi în prezent foarte puţine instituţii se angajaează pentru a crea un pod peste aceasta. 
Deși instituţia care se angajează pentru aceasta ar putea arăta cale și posibilitate de dezvoltare 
pentru întreaga societate.

Cum ar fi o astfel de școală? Școala în sine este un polis, adică modelează societatea. O astfel 
de școală ar modela într-adevăr societatea și ar învăţa copiilor formele de comportament care 
în zilele noastre sunt atât de uitate: răbdarea, acceptarea, iubirea. Această școală ar putea fi un 
cămin, iar comunităţile care ar trăi în ea, ar funcţiona ca o familie. 

Studiul de evaluarea impactului programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”
autor: Dr.  Hüse  Lajos sociolog, directorul Centrului pentru bunăstarea copiilor

Este cu totul sigur că cea mai importantă clipă a vieţii unui om este când i se naște un copil. 
Poate nu este exagerat dacă afirmăm că aducerea pe viaţă a unei vieţi noi, creșterea, apoi după 
ce devine adult, lăsarea liberă să zboare pe propriile aripi în societate al unui copil este scopul 
suprem al vieţii noastre - și nu numai în sensul biologic, evuloţionist, ci și în sensul cultural, 
adânc uman.

Poate din acest motiv găsim atât de greu cuvinte atunci când unui cuplu i se naște un copil cu 
dizabilităţi. În timp ce familia acceptă o sarcină foarte grea, cu trecerea primei dureri observă că 
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poate chiar și acest scop frumos este atins, deoarce cel care ar trebui lăsat să zboare pe propriile 
aripi, niciodată nu va învăţa să zboare, căci nu are aripi. 
Nu există cuvinte pentru a exprima acest sentiment. Nu există cuvinte bune pentru aceasta. 
Deja chiar și la denumirea problemei avem greutăţi. Aproape toate cuvintele noastre pentru 
acestea sunt supărătoare, peiorative, sau chiar taie ca cuţitul. Alte cuvinte gânguresc, încearcă 
să descrie cu expresii dulcegi exenţialul. Mie frică, dacă am găsi un cuvânt, o expresie care ar 
descrie exact, fără să fie supărătoare sau dulceagă, că în familie a apărut un copil cu dizabilităţi, 
nu peste mult timp și această expresie ar deveni supărătoare, stigmatizatoare, deoarece s-ar 
umple cu toată durerea pierderii și vieţii grele ale celor interesaţi, s-ar umple de sentimentele de 
incomoditate ale celorlalţi, cu nuanţele ascunse ale gesturilor, expresiilor folosite de alţii. 

Literatura engleză de specialitate le numește exceptional child, adică copil special,  pe cei care 
se confruntă cu probleme mentale, emoţionale, locomotorii sau senzoriale, probleme interne 
congenitale, sau în urma  unui accident tragic. Această expresie – scrie Kálmán Zsófia2  – expri-
mă foarte bine faptul acești copii au nevoie de atenţie, îngrijire și educare, dar și iubire specială, 
precum și faptul că familiile acestor copii se angajează cu umanitate deosebită la suportarea 
greutăţilor legate de copii. Cât de corespunzătoare ar fi această expresie și în practica maghiară!

Dar nu avem cuvinte corespunzătoare nici pentru cum să ne orientăm către cei care suportă 
greutăţi speciale. Ca și profesioniști cum să  aducem la cunoștinţa mamei  care tremură pentru 
copilul său un astfel de diagnostic? Cum să le spunem posibilităţile de viitor taţilor care își pierd cu-
vintele de remușcări? Cum să ne apropiem de familie în calitate de rude, prieteni, cunoscuţi? Cum 
să discutăm cu ei, cum să le ajutăm în prelucarea durerii, cum să împărtășim cu ei micile-marile 
bucurii ale vieţii, cum le putem ajuta să găsească acestea în viaţa lor? Cum să le admirăm valorile 
lor, necunoscute până acum? Și  în mod primordial …. cum să fim naturali cu ei? 
Pentru răspunsuri bune societăţile, comunităţile, grupele școlare nu dispun de experienţa nece-
sară.
 
Asociaţia Down a fost înfiinţată de un grup de autoajutor și de apărarea intereselor ale  părinţilor 
unor copii speciali. Lucrând împreună cu ei, eu însuși am trăit deficienţele lingvistice ale cu-
vintelor mele, m-am chinuit pentru a găsi calea cum să-mi împărtășesc sentimentele cu ei. 
Imparţialitatea știinţei m-a ajutat doar să nu exprim, să nu arât. Căci munca mea este înregistra-
rea proiecţiilor sociale și psihice ale societăţii, pe cât posibil în modul în care nu este influenţat 
de mine. Munca mea este de a observa nepărtinitor fenomenele, sde le nota și a le analiza datele 
fără a fi influenţat de sentimente. Dacă îmi dau frâu liber sentimentelor, îmi pierd nepărtinirea, 
obiectivitatea. 

Am simţit, de asemenea, că mă mint pe mine însuşi prin acest comportament. Niciodată nu am 
fost nepărtinitor faţă de oamenii cu dizabilităţi, nemaivorbind despre copiii cu dizabilităţi. Iar 
acum, legat de membrii Asociaţiei Down, mi-am pierdut nepărtinirea - din idei ireale, au devenit 
persoane concrete, câţiva chiar mi-au devenit prieteni. În timp ce lucram, mi-a devenit evident 
că nu mai pot vorbi doar cu date, în propoziţii obiective, reci despre ceea ce am dezvăluit cu 
metodele știinţei. Cum să exprim experienţele studiului de impact al programului pentru ca să 
fie pe cât se poate de obiectiv, dar să arate și oamenii din spatele datelor – pe cei sănătoși și pe 
cei cu dizabilităţi, de asemenea – cărora tot acest program le-a fost dedicat? 

2   Kálmán Zs. (1997): Piatra supărării. Copil cu diyabilităţi în familie. Editura Keraban, Budapesta. Eiţia a treia.



21

Din nou K.Zsófia mi-a oferit punct de sprijin când a scris cuvintele unei mame care a căutat dia-
gnostic, ajutor, sfaturi după nașterea copilului său bolnav: 

„Spuneţi-mi delicat, dar adevărul!”

Cred că aceasta este răspunsul pentru nenumăratele „cum să…”. Chiar și atunci, dacă adevărul 
nu este evident - ar fi nevoie de cercetare în continuare. Chiar și atunci, dacă nici interpretarea 
rezultatelor nu este evidentă – ar fi nevoie de discuţii, găndire împreună în continuare. 

Dar ce anume ar fi subiectul acestei cercetări – mă întrebam, când în final am decis despre ce și 
cum voi scrie –, dacă nu despre acela că ne îndrumă la gândire împreună, discuţii în continuare?

S-a sunat pentru noi toţi…

Undergroundul, materialul și metodele cercetării

Scopul primordial al programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” este de a apropia copiii 
cu dizabilităţi – mai concret copiii cu dizabilităţi mentale ușoare și medii - și copiii sănătoși. 
Specialiștii care au creat programul au presupus că activitatea comună și experienţele directe 
vor face grupele de copii sănătoși mai acceptatori, mai toleranţi. Obiectivul  de perspectivă al 
asociaţiei a fost formarea opiniei societăţii viitoare, în care va fi naturală respectul reciproc și 
mentalitatea de ajutorare a celor ce sunt în nevoia ajutorului. În cadrul analizării efectului pro-
gramului a fost nevoie să fie perceptibilă, măsurabilă această modificare, a fost nevoie să arătăm 
probabila creștere a toleranţei.

Este deosebit de important din punct de vedere al cercetării că rezultatele programului au 
fost atinse în fond de personalul didactic-pedagogic fără studii speciale în domeniu al claselor 
acceptante, precum și copiii însăși, bazându-se pe propriile puteri, creativităţi, abilităţi sociale. 
Putem formula și astfel că nu s-a întâmplat nimic special, doar atât, cât este posibil de realizat în 
orice comunitate: experienţa de fi împreună. 

Prin această formă de realizare a programului Asociaţia bineînţeles nu a dorit să declare că in-
tegrarea școlară a copiilor cu dizabilităţi ar putea fi realizată fără mijloacele oferite de pedagogia 
specială; nu afirmă că integrarea ar depinde numai de atitudinea mediului primitor. Modificarea 
pozitivă a atitudinilor stă totuși în centrul obiectivelor vizate prin program și în centrul integrării, 
dar rezultate de durată pot fi realizate numai în cadrul educaţiei integrate în care pe lângă per-
sonalul didactic-pedagogic primitor colaborează strâns cu profesor de educaţie specială care 
analizează în continuu evoluţia copilului integrat. 

În cadrul studiului de impact prima dată a fost întocmită o evaluarea situaţiei cu ajutorul unui 
chestionar, completat de personalul didactic-pedagogic al instituţiilor participante, respectiv 
de elevii, copiii din clasele școlare, grupurile de grădiniţă și de părinţii copiilor cu dizabilităţi. 
La sfârșitul programului evaluarea cu ajutorul chestionarului a fost repetat, concentrându-se 
pe schimbările, modificările intervenite, ceea ce a fost de fapt studiul de efect al programului. 
Datele au fost completate de observare bazată pe interviurile date de părinţi, jurnalele de fa-
milii, întocmite în timpul programului, precum și analiza de proces de interacţiune (Interaction 
Process Analysis – IPA) pe un submodel ales la întâmplare dintre copiii cu dizabilităţi (N=80)3. 

3   Bales, R. F.  (1950).  A set of categories for the analysis of small group interaction.  American Sociological Review, 15: 257-263
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Pe un submodel mai mic cu metoda chestionarului am evaluat atitudinile personalului didactic-
pedagogic al școlilor speciale.

Ne-am străduit la prelevare de probe completă, ceea ce înseamnă că am încercat să intero-
găm întreg personalul didactic-pedagogic al instituţiilor participante, indiferent că în instituţia 
respectivă câte clase sau grupe au  primit copii cu dizabilităţi, respectiv indiferent dacă persoa-
na respectivă a participat la program sau nu – astfel am inclus și personalul didactic-pedadogic 
din ciclul superior. Analiza nu a inclus personalul tehnic și admministrativ al instituţiilor anali-
zate. În populaţia de elevi ne-am străduit la prelevare de probe completă „parţială”: în cazul lor 
au fost interogaţi toţi membrii ai claselor care au  participat la program, dar clasele care nu au 
participat au fost omise  – excepţie făcând grupele control în cazul cărora am presupus că pro-
gramul „ Clopoţelul a sunat pentru toţi !” nu a avut ca efect modificarea atitudinilor sau numai 
de grad foarte redus.

Tabelul nr.1. Numele elementelor submodelelor de cercetare (N) în cadrul prelevării de date cu 
ajutorul chestionarelor

Dimensiunea 
planificată a 

submodelului 

Dimensiunea 
planificată a 

submodelului 

Evaluarea efectului 
realizată 

Profesorii școlilor participante 300 601 251
Elevii claselor participante 600 1006 686
Părinţii copiilor cu dizabilităţi 50 50 50
Profesorii școlii speciale 50 48 nerelevant
Profesorii școlii control 20 24 15
Elevii școlii control 50 56 60
În total: 1070 1785 1062

Faţă de numerele de elemente ale probelor planificate primul chestionar ce analiza atitudinile 
în cazul profesorilor și elevilor am realizat într-un număr mult mai mare, decât am planificat, 
deoarece instituţiile participante ne-au stat la dispoziţie. Studiul de efect (al doilea chestionar) 
deja am încercat să fie completat cu un număr de elemente corespunzătoare probei originale. 
Totodată, în urma prelevării de probe la întâmplare, dar încă înaintea chestionării a avut loc reor-
ganizarea sistemului de învăţământ în Nyíregyháza, ceea ce a dus la modificarea numărului de 
personal didactic, precum și în cazul multora a influenţat negativ atitudinea faţă de cercetare, 
motivaţia, astfel a doua chestionare pe modele profesorilor a devenit puţin mai redusă dacât cel 
planificat.

Rezultatele cercetării

Copiii speciali și părinţii care se angajează la sarcini speciale 

Activitatea comună a copiilor sănătoși și a celor cu dizabilităţi în spaţiul social şcolar - chiar și în 
această scurtă perioadă de timp – a făcut mult mai colorate experienţele copiilor cu dizabilităţi. 
În timp ce atenţia lor era fost orientată către situaţia de problemă, totodată au experimen-
tat succesul trăit în comun, iubirea altora, bucuria de fi împreună cu alţii. Cum s-a aprofundat 
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cunoașterea mediului fizic și social, astfel a crescut încrederea în sine și în alţii a copilului cu 
dizabilităţi.

Experienţele negative puteau proveni din două surse: eșecul datorat unei realizări necorespun-
zătoare și reacţiile necorespunzătoare ale primitorilor. Pentru prima am găsit multe exemple 
printre datele cercetării – unul nu a putut să danseze ca și alţii, celălalt nu a știut să cânte ca alţii 
–, dar nici supărarea simţită în urma nereușitelor nu le-a putut lua entuziasmul de a participa la 
aceste programe, dimpotrivă, de la o săptămână la alta se pregăteau mai mult pentru întâlniri. 
În aceste cazuri a fost deosebit de important ochiul vigilent al profesorului ca să observe eșecul 
și creativitatea acestuia ca bazându-se pe entuziasmul copilului să-l atragă în activităţi prin care 
uită frustrarea datorată diferenţelor de capacitate dintre ei.

Pentru altă sursă, reacţia necorespunzătoare a elevilor claselor primitoare nu am găsit exemple 
în materialul cercetării. Copiii sosiţi în vizită întotdeauna au sosit într-un mediu pozitiv, primitor, 
sprijinitor, unde întotdeauna au fost înconjuraţi de sprijinul copiilor sănătoși. Erau clase unde 
numai un singur copil a simţit necesităţile speciale ale micului vizitator și numai un singur copil 
l-a ţinut de mână în timpul experienţelor – ca un factor unic, dar perfect eligibil –, dar în cele mai 
multe locuri în jurul copilului cu dizabilităţi s-au format grupuri mai mici-mai mari, s-au legat 
prietenii care s-au menţinut și după terminarea programului.

Cea mai intensivă experienţă în cadrul discuţiilor purtate în grupul de părinţi - interviu cu grup 
focus – care până în prezent trăiește în mine a fost trăirea credinţei adânci și luptei îndârjite prin 
care acești oameni, ce purtau destinul greu al copilului lor, încercau să le dea totul celor de la 
care genetica sau altă forţă mistică le-a luat atât de mult. Sentimentul, perceperea privaţiunii a 
fost caracteristica comună a tuturor, ca și voinţa atât de specială cu care au încercat să compen-
seze, să corecteze faptul privaţiunii. Cu toţii au trăit jalea atunci când au fost nevoiţi să înfrunte 
situaţia că copilul dorit nu este unul întreg și până în prezent trăiesc cu durere excluderea da-
torată acestei lipse. Totodată, cei mai mulţi au urmat calea de prelucrarea jelii și au ajuns la ac-
ceptare. Acceptarea lor însă nu este doar o acceptare a unui rău nemodificabil, ci mult mai mult 
luarea de cunoștinţă despre situaţia existentă, străduinţă pentru a îmbunătăţi ceea ce este, pe 
cât se poate de mult. Această a fost forţa (re?)descoperită care a creat și a ajutat să funcţioneze 
programul „S-a sunat pentru toţi!”. 

Acești părinţi erau în clar cu faptul că sarcina nu este mică. Că va fi nevoie să-și lase afară copilul 
lor dintre zidurile sigure ale căminului și ale instituţiilor speciale, să le lase - de fapt singuri – în 
lumea care în experienţa lor este supărătoare, alteori indiferentă, iar alteori sălbatică și desfrâ-
nată, în grupurile copiilor sănătoși, conduși de personal fără pregătire specială. Acești părinţi au 
riscat, dar au știut că ce pot câștiga. Au avut încredere într-o schimbare pozitivă...
…în timp ce aveau reţineri, le era frică, ascunzând sentimentele lor, chiar și în faţa copilului lor. 
Le-a fost frică pentru copiii lor, au avut reţineri faţă de copiii sănătoşi care chiar prin compor-
tamentul lor natural – neîndrumat de specialist – ce fel de reacţii va provoca în copilul lor cu 
nevoi speciale, fiind în mod evidet obişnuit cu tratare specială. Cum vor suporta atât de multe 
senzaţii noi? Se vor comporta bine? Își vor bate joc oare de ei, le vor jigni, și dacă da, oare cum 
vor reacţiona copiii lor? Dar fiecare notare în jurnalele părinţilor este încheiat de sentimentul tot 
mai puternic al speranţei. 

Evenimentele vizitei parţiale au fost dezbătute aceasă de fiecare părinte cu copilul său. Ana-
lizând evenimentele prin povestirile laconice sau minuţioase ale copiilor de multe ori obosiţi, 
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câteodată prost-dispuși, dar de cele mai multe ori fericiţii și jucăuși, încetul-cu-încetul s-au stins 
reţinerile părinţilor. Prin experienţele trăite de copilul „căzut în lume străină” au primit un obiec-
tiv mai larg, astfel o perspectivă mai bună cu privire la planurile lor privind viitorul copilului. Prin 
nașterea unui copil cu dizabilităţi multe familii se rup din mediul natural, într-o anumită măsură 
se îndepărtează de relaţiile umane, viaţa lor în mare măsură se subordonează îngrijirii copilu-
lui lor cu nevoi speciale, greutăţilor mărite ale educării acestuia.  Prin programul „Clopoţelul a 
sunat pentru toţi !” au avut ocazia de a experimenta prin copiii lor trăiri absolut simple, ceea ce 
vizibil le-a dat părinţilor speranţe, au devenit mai deschiși. Mulţi dintre ei – chiar toţi – au avut 
deja experienţe neplăcute, suferinţe sufletești, când copilul lor nu a fost primit ca și alţii, nu au 
fost priviţi bine  – în cadrul programului „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” a fost bine înregistrabil 
procesul cum ceste răni vechi se vindecau. 
Segregarea se naște și se răspândește pe fundalul viziunii simplificate a prejudecăţilor,  acest 
lucru ete însă valabil nu numai pentru societatea majoritară, ci și pentru părinţii care educă copii 
cu dizabilităţi, numai cu semn invers. Ei vedeau prea uniformizată societatea majoritară: neinte-
ligibili, respingători, reci, supărători. Programul – experienţa trăită – în mod evident a schimbat 

aceste sentimente.

Personalul didactic-pedagogic

Personalul didactic-pedagogic a şcolilor gazde – ca orice membrii a unei grupe din societate  au 
caracteristici multiple, variate. În sistemul lor de valori, în declaraţiile lor, în raporturile cu copiii 
cu diyabilităţi se exprimă prin extremităţi (accept sufletist, reţinere severă) sau prin păreri de 
centru  (care poate fi de “aur”, dar poate fi şi resemnare cenuşie). In ciuda diferenţelor prin meto-
de statistice putem să arătăm câteva caracteristici cu ajutorul cărora vom cunoaşte faţa lor cea 
mai reală, acea imagine „medie” pe care o putem întâlni cu cea mai mare probabilitate în cazul 
profesorilor/educatorilor aleşi la întâmplare.    
În cadrul aprecierii situaţiei se schiţează imaginea unui profesor/educator care în propria profe-
sie vede frumuseţea, provocarea, dar uneori şi lupta, care se îndreaptă în mod pozitiv, cu sensi-
bilitate faţă de copii cu dizabilităţi. Diferenţa acestor copii faţă de ceilalţi este concepută ca slă-
biciune în concentrare şi înţelegerea problemelor, şi acordă personalităţii lor mai mult un aspect 
pozitiv decât unul negativ. Autoevaluându-se în mod real, participanţii la examinare declară că 
lucnd în grădiniţe şi şcoli majoritare nu sunt pregătiţi pentru educaţia integrată a copiilor cu ne-
voi speciale şi consideră că sistemul şcolar actual nu este capabil să realizeze o integrare cores-
punzătoare. Din această cauză, consideră că necesităţile copiilor cu dizabilităţi pot fi satisfăcute 
cel mai bine în grădiniţe şi şcoli speciale.
Cu toate acestea, marea majoritate a profesorilor/educatorilor ar accepta şi în condiţiile actuale 
educaţia integrată a copiilor cu dizabilităţi. (tabelul nr.2). În urma programului cei care nu au 
participat la acesta şi nici nu s-au interesat în mod expres, de exemplu n-au discutat cu acei 
colegi care au fost vizitaţi în cadrul orelor, activităţilor - şi-au schimbat opiniile cu foarte puţin. 
Pofesorii/educatorii care au acumulat experienţe proprii, ar accepta în măsură mult mai semni-
ficativă integrarea totală a copiilor cu dizabilităţi aseănătoare ca a celor participanţi la program, 
decât acei pedagogi care n-au participat în acest program.
Părerea profesorilor de la şcolile speciale este în orice caz de gândit. Poziţia lor mult mai pruden-
tă ne atrage atenţia asupra faptului că în scopul integrării mai complete este nevoie de schimba-
rea condiţiilor actuale, de exemplu prin extinderea sistematică a sprijinirii pedagogiei speciale.   



25

Tabelul 2. Cei care acceptă educaţia integrată a elevilor cu diabilităţi şi în condiţiile actuale, 
exprimat în procentele mostrelor 

Analiza situaţiei Analiza efectului

Pedagogul
„general” 

Profesorul
şcolii 

speciale*

Profesor 
neparticipant

Profesor 
participant

Deficienţă mentală uşoară 68,7 8,3 60,4 66,7
Deficienţă mentală medie 26,6 0,0 16,2 27,9
Autist 25,0 2,1 22,8 20,0
Trăieşte cu dizabilitate senzorială 74,3 52,1 71,2 70,0
Trăieşte cu dizabilitate locomotoare 82,6 70,8 81,3 83,6
Trăieşte cu dizabilitate senzorială şi de voinţă 27,2 20,8 23,8 25,4
Trăieşte cu dizabilitate verbală 73,6 52,1 60,7 67,2
Are greutăţi la învăţare 83,9 47,9 76,8 88,5

*Întrebarea în cazul lor:  „În condiţiile actuale copiii cu un anumit tip de diyabilitate ar putea fi integraţi 
într-o şcoală obişnuită?” Tabelul arată procentajul celor care au răspuns cu „da”. 

Rezultatele nu se bazează încredere prealabilă prea mare. Înaintea derulării programului doar 
40% dintre profesorii participanţi au fost de părere că vor face faţă situaţiei – experienţele ulteri-
oare au confirmat această percepţie. Majoritatea erau însă indecişi. În urma programului majori-
tatea celor indecişi s-au convins că pot accepta asemenea sarcini în edicucaţia incluzivă parţială 
şi doar o cincime – 9,6% din proba totală – au simţit că în urma experienţelor au devenit şi mai 
indecişi.
Majoritatea profesorilor/educatorilor, ieşind din tiparele obişnuite, s-au îmbogăţit cu experienţe 
pozitive, cu sentimente adânci. S-au convins cât de uşor se pot atinge obiectivele programului 
prin mijloace simple, trăiri, experienţe reciproce, bucuria de a fi împreună şi multiplele rezultate 
ale educaţiei incluzive parţiale. Pe parcursul derulării programului exemplele pozitive, bunele 
practici au devenit mai solide, în urma cărora majoritatea profesorilor/educatorilor participanţi 
s-au îmbogăţit atât în mijloace practice, cât şi în ceea ce priveşte personalitatea profesională. 
În urma relatărilor din jurnale şi pe baza observaţiilor actometrice însă s-a schiţat şi un scenariu 
nereuşit: copilul ci diyabilităţi a fost atras într-un proces de învăţare care a început mai devre-
me, respectiv a continuat şi în perioada în care copilul n-a mai participat la activitatea clasei. 
Copilul care şi de altfel îşi coordonează mai  greu mişcările, învaţă mai lent, cu randament mai 
redus, într-o astfel de grupă şi-a trăit propria prestaţie mai slabă într-un contrast exagerat faţă 
de prestaţia exersată a celorlaţi copii. Copilul, introdus fără exerciţiu în munca bine exersată al 
grupului, a considerat această diferenţă ca dovadă a propriei valori mai reduse, ceea de n-a fost 
estompată nici de experienţa muncii în grup, deorece aceasta s-a compus din armonia (cântarea 
în comun) eforturilor individuale (de ex. cântec învăţat individual). Cântecul este o experienţă 
comună, dar devine a comunităţii doar  în cazul în care toată lumea participă în mod aproape 
identic, sau dirijorul găseşte rolul fiecăruia în vederea realizării armoniei, raportat la capacităţile 
fiecăruia:

Fiecare greieruş al Domnului îşi are locul  în cor,
Vocea unuia este adâncă, altuia înaltă,
Altu ţârâie tare pe cablul de telefoane,
Iar sunt alţii, care numai aplaudă …
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Elevii

Pe baza răspunsurilor date la chestionarele de evalurea stuaţiei se poate afirma că, membrii 
grupurilor de grădiniţă, a claselor care au primit copiii cu diyabilităţi, în prealabil au atribuit mai 
mult semne pozitive ale personalităţii copiilor cu dizabilităţi.  În opinia majorităţii ar fi bine dacă 
cei sosiţi în vizită ar deveni colegi de clasă pentru o perioadă mai îndelungată.   

În răspunsurile date la chestionarul al doilea s-a accentuat părerea copiilor cu privire cât de 
dragi, demni de iubire au fost vizitatorii lor. Membrii grupurilor integratoare în mod evident 
s-au îmbogăţit cu experienţe pozitive, atitudinile lor astfel au devenit mai integratoare. În raport 
covârşitor au simţit câ atât copiii cu dizabilităţi care i-au vizitat în cadrul programului, cât şi ei 
s-au simţit deosebit de bine. Au afirmat că programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” a avut un 
efect pozitiv asupra comunităţii şi profesorii, pedagogii lor au îndrumat bine pregătiţi procesul. 
Copiii întrebaţi au simţit că ei personal i-au ajutat de asemenea copilul vizitator să se simtă bine, 
respectiv să-şi îndeplinească sarcinile. Ajutorul personal s-a materializat în cuvinte calde, pro-
puneri ajutătoare, întrebări la subiect, precum şi prin fapte. Astfel putem să comparăm datele 
chestionarului cu datele observării actometrice, conform căruia interacţiunile iniţiate spre copiii 
vizitatori într-adevăr au fost pozitive, de ajutorare. Aceste interacţiuni s-au derulat îndeosebi 
pe planul solidarităţii, ajutării şi interesului, pe plan negativ – ca respingere, negare, tensiune – 
practic nu s-au derulat interacţiuni. Pe lângă faptul că, copiii au avut grijă de  vizitatori, se poate 
afirma cu siguranţă că şi-au supraevaluat propriul rol, deoarece observaţia actometrică a scos 
în evidenţă mult mai puţine interacţiuni, decât am presupune pe baza autodeclaraţiilor din for-
mulare.  

Partea obiectivă şi subiectivă a proiectului  „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” 

Programul  „Clopoţelul a sunat pentru toţi!” a oferit posibilitatea unor experienţe proprii atât 
pentru cei cu diyabilităţi, cât şi pentru cei sănătoşi. Aceste experineţe înseamnă nu numai parti-
ciparea la evenimente, constatarea unor întâmplări, - această trăire a cuprins şi influenţarea con-
ştiinţei, formarea conştiinţei şi a personalităţii. Reflectarea psihică a evenimentelor din cadrul 
întâlnirilor, manifestarea adâncă a acestora poate fi urmărită în rezultatele studiului de impact 
care operează cu metode psihologice şi sociologice. Nu este exagerată afirmaţia că prin aceste 
experineţe personalitatea copiilor s-a format.
Programul „Clopoţelul a sunat pentru toţi!”ca element obiectiv al experienţei a putut fi  într-o 
oarecare măsură planificată şi organizată, dar experienţa sufletească dobândită, reflexia indi-
vidului, narativa proprie şi caracteristică este mai puţin controlabilă.  Acelaşi eveniment a lăsat 
amintiri diferite la fiecare, le-au povestit diferit, cu alte accente şi sentimente, aşa cum au şi per-
ceput şi interpretat în mod diferit rolul lor şi a celorlalţi în cadrul evenimentelor. Altfel, într-un 
mod variat- totuşi esenţa schimbării este măsurabilă:

Copiii speciali de la Asociaţia Down au fost primiţi- fără hotare - cu căldură
de către profesori şi copii.

Atitudinile primirii şi acceptării au rămas vii până în zilele noastre.
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