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Campanie de informare şi sensibilizare a cetăŃenilor în 

privinŃa unui Drept fundamental... 

DREPTUL LA EDUCAłIE 

MotivaŃie: 

În general, nevoile unei comunități sunt identificate de specialişti şi soluționate prin intermediul 
serviciilor sociale, grupurile vulnerabile având statut de “beneficiari”, fără a oferi nimic în schimb, 
îndeplinind decizii luate de alții. 

IHTIS este o asociație mică, gestionată direct de persoane cu deficiențe fizice, având coeficient de 
inteligență corespunzător vârstei. Noi – prin “voluntariat” – experimentăm normalitatea susținută în 
plan legislativ: “şanse egale”, “autonomie”, “integrare socială” - căutând soluții şi acționând din 
inițiativă proprie. 

Campania “ABSENT – dar – NU DIN VINA MEA” a avut ca fundament propriile frustrări, 
regăsite în viața semenilor aflați la început de drum sau de vârstă matură. Comparativ cu viziunea, 
practica și rezultatele învățământului special și integral din țările europene suntem vizibil inferiori și 
indiferenți.  

O primă situaţie cu care NU putem fi de acord este cea a copiilor, precum şi tinerilor (trecuţi de 30 
ani) aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa, rămaşi în afara sistemului educaţional. Anual, ne 
sunt semnalate zeci astfel de situaţii, dintre care, în perioada 2010 – 2013 am soluționat TREI. 

Demersurile făcute ne-au descoperit realitatea existentă:    

În primul rând, suntem foarte indignați faţă de ceea ce înseamnă învățământul “special” în 
România. Absolvenții acestor instituţii (chiar şi cei consideraţi elevi “buni”) citesc silabisind precum 
preșcolarii, nu din pricina “retardului” (aşa cum este lăsat să se creadă) ci, a ceea ce se întâmplă la 
clasă, a felului în care sunt grupaţi şi instruiţi elevii cu Cerinţe Educative Speciale. Cum singuri 
mărturisesc elevii, doar 1/5 din orele de curs sunt frecventate de către profesori. 

Putem direcţiona semenii nedeplasabili având IQ normal către astfel de şcoli? Cu siguranţă 
NU. Capacitatea acestor elevi de a memora, de a rezolva o temă dată este similară elevilor 
înscrişi în şcolile de masă (normale). Însă, reprezentanţii acestora, inclusiv inspectoratele şcolare 
teritoriale şi Comisiile de Evaluare devin reticenţi în faţa limitărilor majore, de ordin medical – 
ignorând faptul că pentru orice limitare fizică (scris, vorbit, văzut etc) există un act compensator, 
prin care relaţionarea elev-profesor devine optimă pentru exercitarea Dreptului la Educaţie cu şanse 
egale şi în condiţii nediscriminatorii. 

 



 

 

Modelul European: 

 

OSTRAVA – al doilea oraş ca mărime din Cehia, ne-a arătat timp de 5 zile (4 – 9 oct 2010) cum 
arată perfecţiunea într-o societate în care la fiecare pas, în faţa oricui şi în orice împrejurare poţi să 
FII TU ÎNSUŢI. 

Am descoperit perfecţiunea creată NU datorită resurselor financiare exagerate ci, prin cunoaşterea 
rostului fiecăruia într-o lume a tuturor care respectă, ajută, evaluează şi direcţionează copilul şi 
tânărul cu dizabilităţi în mediul adecvat capacităţilor personale reale. 

Nimeni nu este discriminat, dar nici “favorizat”; orice copil sau tânăr cu dizabilităţi este evaluat NU 
după capacitatea fizică (nu prin limite), ci după coeficientul de inteligenţă și asimilare a informațiilor 
– criteriu ce îl plasează pe fiecare la locul potrivit. 

În cadrul aceleiaşi instituţii speciale, grupurile stabilite după criterii de capacitate NU se întâlnesc 
NICIODATĂ în activităţi comune – considerându-se că ar fi in defavoarea tuturor. La începutul 
fiecărui an şcolar, fiecare elev cu deficienţă ajunge în grupul cu cerinte din ce in ce mai ridicate, prin 
realizările vizibile, dovedite individual în faţa specialiştilor evaluatori. 

Temelia celor cu dizabilităţi severe se formează în instituţiile speciale. Dacă este necesar, un singur 
cadru didactic are în clasă 2 elevi. Însă toți au un țel comun pe care și-l asumă: ziua redirecționării 
elevului din clasa specială către o clasă din “ŞCOALA INTEGRALĂ”, unde elevii cu şi fără 
dizabilităţi au aceiaşi programă şcolară, cerinţe egale şi la final un examen gen “Bacalaureat” prin 
care obţin recunoaşterea reală a capacităţilor intelectuale avute.  

Repet, nu contează gravitatea bolii ci, capacitatea psihică dezvoltată individual. Nu există 
mentalitatea neparticipării. Lipsa vre-unui copil de la programul educaţional NU EXISTĂ decât 
accidental (o zi sau două pe an), generând şi atunci “o bilă neagră” pentru neglijenţa familiei. 

În “şcolile integrale” pretutindeni sunt rampe, inclusive de la un etaj la altul. Un aspect uimitor este 
răbdarea şi solidaritatea elevilor fără dizabilităţi; Ajutorul oferit colegului în cărucior vine spontan, 
fără a aştepta să fie cerut. Fiecare colţişor amenajat în instituţiile speciale sau integrale reprezintă 
un proiect, o implicare de grup, o dorinţă de a crea necesarul pentru progresul propriului copil dar si 
pentru toti cei din jurul lui. Serviciile din toate instituţiile sunt susţinute financiar de familiile tuturor 
elevilor şi biserică, statul asigurând doar salariile specialiştilor şi profesorilor. 

Am fost în mijlocul celor care pot dovedi în fiece clipă că “a fi cetăţean NU înseamnă doar a trăi într-
o societate ci, a o şi schimba. Sentimentul “a vrea” denotă unitatea, atmosfera de normalitate fiind 
generate de rezultatul verbului “a putea”. 

La scară mai mică, ne-am propus şi noi să dovedim că VREM să FACEM tot ce ne stă în 
putinţă pentru a trăi demn, într-o ţară europeană, aşa cum pretindem că SUNTEM. 

 



 

 

Experiment IHTIS 

ELEV PENTRU O ZI 

“Copilărie trăită într-un singur ceas” 

 

În urmă cu doi ani, opinia publică botoșăneană era îndemnată să accepte că: „Lecțiile de 
viață nu sunt povești„ – lecția având drept introducere o caracterizare cât se poate de 
sinceră:  „Bogdan Ionuț Apetrea are 32 de ani. Nu a fost niciodată la școală, dar știe să scrie 
și să citească, este înconjurat de prieteni, are simțul umorului și, mai presus de toate, este 
un OM care nu se lasă doborât, nici măcar atunci când genunchii aproape că ating 
pământul!” 

Mediatizarea acestei povești în presa locală a făcut posibilă aplicarea legii, găsirea unei 
modalități de școlarizare online, la domiciliu. Fără presă, TOATE ușile instituțiilor stăteau 
zăvorâte… 

Deși este botoșănean, Bogdan frecventează cursurile online (absolvind câte două clase în 
fiecare an școlar) cu un cadru didactic din Ștefănești, clasa în care a fost acceptat fiind 
inclusă în Programul “A doua șansă” destinat tinerilor de etnie rromă, dascăl seară de seară 
fiindu-i Dl PUIU SPARHAT. 

Pe lângă această reușită, ne-am propus să-i arătăm lui Bogdan ce înseamnă în adevăratul 
sens “Dreptul la Educație”, la Școala nr 6 din Botoșani, prin experimentul “ELEV PENTRU O 
ZI”, în clasa Doamnei învățătoare Fegher Doinița. 

Am fost acceptați, iar feedback-ul acțiunii este impresionant: “A fi elev înseamnă mult mai 
mult decât credeam: înseamnă emoția primului pas făcut peste pragul clasei, înseamnă 
mulțimea ochilor curioși, înseamnă un dascal transformat în părinte, înseamnă o amintire a 
vieții pe care nici o informație online nu o poate înlocui” – mărturisește Bogdan după 
experiența avută. 

Acest capitol din viața lui Bogdan s-a scris fără nici o investiție în plus ci, cu: deschidere, 
înțelegere, armonie, răbdare, acceptare, bună rânduială – trăiri firești ce au șters pentru 
câteva zeci de minute consecințele discriminării. Elevii au reușit prin desene, cântece, 
exerciții de matematică etc, să îl aducă pe “noul coleg” în lumea lor, o lume de care nu te 
poți despărți decât zâmbind… 

Deznodământul fericit îl datorăm Asociației Învățătorilor din Botoșani – prin dna Președinte 
Maria Aramă, conducerii Școlii nr.6 Botoșani, dnei înv. Fegher Doinița și dnei Florentina 
Toniță – care mediatizat intregul eveniment. 



 

 

Grupuri şi instituŃii vizate: 

Campania “ABSENT – dar – NU DIN VINA MEA”  a vizat Instituții de învățământ de masă și 
speciale, grupuri de cetățeni, companii private (comerț, transport), ONG-uri, unități de asistență 
socială şi mass-media, toate acestea fiind menționate în Formularele cu cele peste 1000 de 
Adeziuni primite.  

Descriere: 

În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (13 – 19 Mai 2013) Asociația IHTIS a 
demarat Campania de informare publică “ABSENT – dar – NU DIN VINA MEA”. Scopul 
acţiunii a fost de a semnala comunităţii existenţa a 1.621 copii şi tineri sub 18 ani din Județul 
Botoşani rămaşi în afara sistemului educaţional în anul şcolar 2012 – 2013, constatare rezultată 
prin comparația a două statistici: ANPH şi ISJ Botoşani. 

Inițiativa a fost, înainte de toate, un experiment: Membrii IHTIS, aflați în imposibilitatea de a 
se deplasa însă capabili a asigura partea logistică, au fost ajutaţi de voluntari cu afecțiuni mentale 
ușoare și medii. Împreună am evidenţiat public încălcarea DREPTULUI LA EDUCAȚIE al elevilor 
nedeplasabili din Judeţul Botoşani, rămași în afara sistemului educațional. 

Mediatizarea acțiunii în presa locală, a generat încheierea a 10 Contracte de Parteneriat cu 
instituții școlare de masă și speciale. Către acestea, Asociația IHTIS a trimis însemnele Campaniei 
(ecusoane, broșuri, Memorii și tabele), voluntariatul fiecărui cadru didactic implicat  cuprinzând întâi 
mici investiţii personale: 

- multiplicare ecusoane - pentru a fi ușor remarcați în / de către public; 
- multiplicare tabele pentru Adeziuni; 
- confecționare obiecte din hârtie și carton cu însemnul “IHTIS” – pentru ca fiecare participant 
la acţiune să rămână cu sentimental echității și reciprocității. 

 
Campania propriu-zisă a început la orele de curs, prin 15 dascăli desemnați de şcolile 

Partenere, care au alocat 5 minute prezentării demersului IHTIS. Astfel, peste 2000 de elevi au aflat 
mesajul Campaniei, 60 dintre ei organizându-se în grupuri și ducând mesajul către factorii 
importanți din mediile lor, solicitându-le Adeziuni de susţinere. 

 
Cea mai intensă activitate a fost realizată de 25 elevi cu CES (afecţiuni mentale medii şi 

accentuate), coordonaţi de un cadru didactic, care au acționat stradal. Dialogul cu persoane de 
vârste, sex și nivel de educație diferit a însemnat pentru voluntarii cu Cerinţe Educative Speciale 
testul maturității. La început temători, strânși în jurul coordonatorului, încercau să memoreze ce se 
cuvine spus, care este ordinea rolurilor (explicat scopul, primită adeziunea, dăruit obiectul, 
fotografiat sau luat un scurt interviu și, apoi, acostat următorul trecător). Fiecare voluntar cu CES 
avea dosarul său, dar lucrul în echipă îi obliga să păstreze un echilibru, având grijă ca pagina 
colegului, mai goală, să aibă prioritate, schimbându-și mereu între ei rolurile. Profesorul coordonator 
strângea fiecare informație, suplinea limitările de comunicare, încuraja și evidenția public “râvna” a 
două grupuri considerate în alte împrejurări “defavorizate”. Pentru profesorul coordonator, fiecare zi 
se sfârșea în fața calculatorului, rezultând un clip, cu care erau așteptați elevii a doua zi – fapt ce îi 
motiva şi responsabiliza. 



 

 

Impact: 

Elevii-participanți, cu și fără dizabilități, au conștientizat voluntariatul, și-au asumat rolul de apărători 
ai drepturilor colective, dovedind responsabilitate civică și eficiență. Profesorii coordonatori și-au 
asumat un rol nu tocmai ușor. Multe instituții școlare își țin porțile ferecate în fața cererilor de 
incluziune școlară a elevilor cu nevoi speciale. Ori, exemplul celor 10 școli Partenere a constituit o 
bună susținere morală pentru noi ca inițiatori, dar și o modalitate de combatere a reticenței celor ce 
îngrădesc incluziunea școlară a elevilor greu deplasabili.  
Numeroasele sesizări din anii anteriori ale Asociației IHTIS adresate Autorităților, pledoariile și 
reușitele de incluziune școlară a doi tineri imobilizați trecuți de 30 ani, au plasat întreaga Campanie 
în nota obișnuită a activismului manifestat în cunoștință de cauză. 

Propuneri legislative ale Asociației IHTIS: 

Soluția de ameliorare a situației educaţionale este ca “Voluntariatul” să confere exercitarea 
Dreptului la Educație / învăţământ primar (elevilor nedeplasabili). În acest sens, Campania a 
adus în atenţia opiniei publice trei propuneri legislative: 
 
a. Şcolarizarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile, pe toată perioada 
învăţământului primar, indiferent de vârstă. 
b. Autorizarea ONG-urilor dispuse să ofere servicii educaţionale primare la domiciliu, cu 
obligaţia de a oferi suport logistic familiei, astfel încât pentru ciclul gimnazial beneficiarul să 
fie evaluat de specialiști și înscris în unităţi de învăţământ de masă, speciale sau special 
integrate.  
c. Scutirea ONG-urilor, care oferă aceste servicii, de la plata taxei de autorizaţie pentru 
învăţământ primar la domiciliu, luând în calcul posibilităţile financiare modeste ale asociaţiilor 
non-profit, precum şi serviciile cadrelor didactice pe baza de voluntariat. 

 

Rezultate: 

- 1000 Adeziuni gestionate; 10 scoli si licee / 4 localitati din Judeţul Botoşani / 7 zile succesive 
/ cca. 850 ore de voluntariat. 

- Patru clipuri realizate în cadrul Campaniei, desemnate câștigătoare (locul I după votul juriului 
și locul IV prin like-urile cititorilor), în Concursul “Și pe noi nu ne întrebați?” - organizat de 
Asociația Romano ButiQ.  
 

- Ilustrarea faptului că un proiect implementat fără suport financiar, gestionat direct de un grup 
vulnerabil, a atras atenţia evaluatorilor aducând Asociației IHTIS la sfârşit de an, Premiul 
Sectiunii “Activism civic şi Drepturile omului” în cadrul Galei Naţionale a Proiectelor de 
Voluntariat ediţia 2013. 
 

- Demersul IHTIS va fi prezentat la începutul anului 2014 și evaluatorilor Galei Premiilor 
Participării Publice, nădăjduind că cei în măsură vor lua într-o bună zi atitudine. 



 

 

ReacŃii: 

- Campania ABSENT – dar – NU DIN VINA MEA a fost reflectată în presa județeană prin ştiri, 
dar și prin Blogul Asociației IHTIS.  
 

- Jurnalista FLORENTINA TONIȚĂ, Redactor Șef la STIRI.BT, prin Articolul “Școala Vieții sau 
Despre copilăriile târzii”, a stârnit multe sentimente pozitive vis-a-vis de elevii-voluntari cu 
Cerințe Educative Speciale, acesta fiind accesat de 2712 cititori online. 
 

- Toți semnatarii Adeziunilor au apreciat pozitiv Campania inițiată. Înregistrările video cu 
declarațiile făcute fiind sugestive. 
 

- Campania ABSENT – dar – NU DIN VINA MEA tinde să fie dezvoltată la nivel naţional. O 
PETIȚIE online, dar mai cu seamă Tabelele solicitate de voluntari în diverse zone ale țării,  
apropie zilnic demersul nostru de scopul propus.  
 

Parteneri: 

APC EUROPE DIRECT BT; DOROHOI NEWS; LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “SF. STELIAN” 

BOTOŞANI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I. MURARIU” CRISTINEŞTI BT; ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

“ELENA RAREŞ” BOTOŞANI; ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VORNICENI BT; ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” BOTOŞANI; LICEUL TEHNOLOGIC “ELIE RADU” BOTOŞANI; 

ASOCIAŢIA UMANITARĂ “INIMI LA UNISON” BOTOŞANI, TIPOGRAFIA SHIK&STEFAN 

BUCUREŞTI. 

Buget 00.00 RON 

În general, iniţiativele Asociaţiei IHTIS pornesc şi se concretizează FĂRĂ FINANŢARE, bugetul 
devenind de fiecare dată invers proporţional cu rezultatele obţinute. Suntem conştienţi că nimeni nu 
ar investi fără rezerve într-o idee aparţinând unei persoane cu dizabilităţi severe. Însă însumând 
reuşitele fiecărui an, nădăjduim a înlătura în timp şi această barieră de mentalitate, spre binele 
grupurilor vulnerabile şi al întregii societăţi. 

 

 

Coordonator proiect: MIHAELA MIHĂESCU 

Telefon: 0767732077; E-mail: michi_mihaescu@yahoo.com  


