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Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală 2018 

Proiectul: ,,O șansă pentru viitor,, cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

Promotorul de proiect- Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

Unitățile școlare partenere sunt: 

Partener 1. Liceul Tehnologic Baia de Fier, 

Partener 2. Şcoala Gimnazială Novaci, 

Partener 3. Școala Gimnazială ”Nicolae Tomovici-Plopșor”, 

Partener 4. Școala Gimnazială Godinești, 

Partener 5. Școala Gimnazială Bălcești  

                     
 

      
 
 

Titularul cursului: 

CREȚAN IOZEFINA SIMONA 

Buget de timp:   24 ore/grupa 

- activităţi teoretice: 8 ore 
- activităţi practice: 13 ore 
- evaluare:  3 ore  
Programul orar: Cursul se va desfăşura conform graficului de  orar propus 

Locul de desfăşurare: on line 

Competențele vizate sunt: 

• stimulare în formarea unor relații de prietenie între copiii din diferite zone indiferent 

de etnia din care provin; 

• identificarea și eliminarea barierelor de comunicare interculturală; 

• surprinderea componentelor și obiceiurilor unor diferite culturi, relevante prin 

comunicare; 

• combaterea discriminării și excluderii sociale; 

• conștientizarea și formarea la copii a unor comportamente în direcția toleranței și a 

nondiscriminării indiferent de situația socioeconomică sau de etnie; 

• încurajarea elevilor în închegarea unor relații de prietenie; 

                 Modulul 
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• cunoașterea unor elemente specifice poporului român și etniei rome. 

Scopul proiectului  

Este creşterea capacității instituţionale a şcolilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor 

romi. Proiectul urmărește să genereze efecte pozitive şi de lungă durată în şcolile partenere, 

dar şi asupra persoanelor implicate direct sau indirect în activităţi. 

Strategii  de formare utilizate 

Formele de organizare  abordate:  

•  aplicaţii teoretice / cursuri;  

•  aplicaţii practice / seminarii; 

• aplicaţii colaborative on line 

Se vor folosi  metode activ-participative de predare-învăţare: explicaţia,  conversaţia 

euristică,  discuţia colectivă, simularea, brainstorming, studii de caz, grile, protocol de 

observaţie, analize comparative, analiza produselor activităţii, modele orientative, analize de 

documente curriculare, chestionare, investigaţii, exerciţii practice, joc de rol. 

 Forme şi modalităţi de evaluare 

• Evaluarea iniţială privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor specifice  

 educatiei incluzive 

• Evaluare formativă,  se va realiza pe parcursul derulării programului, prin observarea 

directă, realizarea tematicilor individuale   la sesiunile aplicative on line .  

• Evaluarea cursului se va realiza on line. 

Strategii de evaluare:  portofoliul pentru evaluarea finală de program. 

 T1 EDUCAȚIE INCLUZIVĂ                                   

Scopul cursului :  

formarea unor comportamente specifice școlii incluzive și ale unui 

mediu multicultural 

Cadrul conceptual şi legislativ de dezvoltare a    educației incluzive 

 
Educaţia incluzivă este fundamentată și pe o serie de acte normative şi documente din 

legislaţia naţională, precum: 

1) Constituţia României, Articolul 32 – Dreptul laînvăţătură 

2) Legea EducaţieiNaţionale nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare, care 

are o abordare incluzivă implicită: 

3) HGR nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în România, în baza căreia s-a constituit câte o unitate de 



                                                                                                   
  

 

incluziune socială iar coordonarea acestora se realizează prin Comisia naţională privind 

incluziunea socială. 

Legislatia internațională a drepturilor omului conține atât interdicții  exprese cât și 

interdicții implicite împotriva segregării pe motive de rasă, etnie sau naționalitate în 

instituțiile educaționale.  

Tratatele internaționale relevante sunt: 

 Convenția UNESCO împotriva discriminării în educație (CDE) 

 Acordul internațional asupra drepturilor civile ți politice (AIDCP) 

 Acordul internațional asupra drepturilor economice, sociale și culturale (AIDESC) 

 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

(CEDR) 

 Convenția Națiunilor Unite asupra drepturilor copilului (CNUDC) 

 Convenția europeană pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului (CEDO) 

 Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale 

România este semnatara a tuturor acestor tratate. Romania are de asemenea prevederi 

constituționale care integrează în mod expres obligațiile asumate: Articolul 6 

 „Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minoritaților naționale dreptul la 

păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și 

religioase”. 

Educația incluzivă impune derularea unui proces permanent de îmbunătățire a 

unităților școlare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor 

umane (resursă esențială în acest proces) pentru a susține participarea la procesul de 

învățământ a tuturor copiilor din cadrul comunității (H.G nr. 1251/2005).  

 În acest proces de deschidere spre domeniul educației incluzive este necesar a se întelege  

conceptele de bază, astfel încât  să se stabilască un limbaj comun, specific incluziunii: 

 Educația incluzivă este un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, 

având ca scop exploatarea resurselor umane, pentru a susține participarea la 

procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități.  



                                                                                                   
  

 Educația specială reprezintă ansamblul proceselor de punere în aplicare a 

programelor, activităților de învățare și asistență de recuperare a persoanelor care 

nu reușesc independent să atingă,  pe toată durata școlarizării, un nivel de dezvoltare 

corespunzător vârstei, pentru formarea competențelor de bază, în vederea pregătirii 

pentru viața de adult. 

 Incluziunea școlară este procesul permanent de îmbunătățire a serviciilor oferite de 

unitățile de învățământ, pentru a cuprinde în procesul de educație toți membrii 

comunității școlare, indiferent de caracteristicile, abilitățile, dificultățile acestora.  

 Integrarea școlară este procesul de adaptare a elevului cu CES la normele și cerințele 

școlii pe care o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu toți colegii și de 

desfășurare cu succes a activităților școlare; 

 Adaptarea curriculară sau curriculum adaptat se referă la corelarea conţinuturilor 

componentelor curriculum-ului naţional (conţinuturi educaţionale, metode de 

predare- învăţare, metode şi tehnici de evaluare), cu ritmul şi stilul de învăţare a 

copilului cu cerinţe educative speciale, posibilităţile aptitudinale, nivelul intereselor 

cognitive, în concordanţă cu obiectivele şi finalităţile propuse prin planul de 

intervenţie personalizat. Adaptarea curriculară se realizează de către profesorii de 

sprijin împreună cu profesorii de la clasă prin eliminare sau adăugare de conţinuturi, 

metode si  tehnici de învățare. 

 Afectarea se referă la o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului sau a unei 

funcţii fiziologice (inclusiv a funcţiilor mintale).  

 Anti-discriminare  sunt acţiuni care se întreprind, printr-o abordare pozitivă, pentru a 

înlătura efectele discriminării. 

 Atelier protejat  este spațiul adaptat nevoilor persoanelor cu CES/dizabilități, în care 

acestea desfășoară activități de dezvoltare și perfecționare a abilităților, în vederea 

integrării în viața activă a tinerilor. Poate funcționa în centre de zi, în centre 

rezidențiale sau în unități de învățământ special, centre școlare de educație incluzivă. 

 Centrul județean de resurse și de asistență educațională (CJRAE) este unitate 

conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată 

metodologic de inspectoratul școlar, care desfășoară servicii de asistență 



                                                                                                   
  

psihopedagogică pentru părinți,copii/elevi/tineri, cadre didactice și care 

coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile 

educaționale oferite de către centrele logopedice interșcolare și cabinetele 

logopedice, centrele și cabinetele de asistență psihopedagogica, mediatorii școlari. 

 Certificatul de orientare școlară și profesională  este un document, un act oficial 

eliberat de către Ordinului CJRAE/CMBRAE, conform prevederilor cuprinse în Legea 

nr. 1/2011 respectiv 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilităţi în grad de handicap, a sau orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/ cerinţe educaţionale speciale; certificatul precizează 

diagnosticul/deficiența și orientează copiii, elevii și tinerii cu CES în învățământul de 

masă sau în învățământul special;  

 Cerințele educaționale speciale (CES) sunt necesități educaționale suplimentare 

adaptate particularităților individuale  ale elevilor, caracteristice unei anumite 

deficiențe/dizabilități/ tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură. 

 Deficiența reprezintă absența sau pierderea  unei structuri  a corpului sau a unei 

funcții (leziune anatomică, tulburare fiziologică sau psihologică) a elevului, rezultând 

in urma unui accident sau în urma unei maladii, care îl impiedică să participe normal 

la  o activitate sau în societate.   

 Discriminarea reprezintă o practică sau un comportament care se materializează prin 

injustiţie faţă de un grup sau fata de un elev, din cauza identităţii lor sau a subscrierii 

acestora la o anumită identitate;  

 Discriminarea pozitivă se produce când o persoană se bucură de un tratament 

preferenţial, când o persoană ocupă un post,  în baza unor criterii etnice, sexuale sau 

de altă natură.  

 Dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activității și restricții 

de participare, conform Clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și 

sănătății. 



                                                                                                   
  

 Evaluarea incluzivă se referă la toate procedurile de evaluare care trebuie să sprijine 

incluziunea şi participarea cu succes a tuturor copiilor, inclusiv şi a celor cu CES. 

 Evaluarea complexă presupune evaluarea sub aspect psihologic, pedagogic, medical 

şi social a elevului cu CES, pentru etapa stabilirii diagnosticului iniţial, desfăşurându-

se în cadrul unei instituţii abilitate.  

 Evaluarea psihologică are în obiectiv atât constatarea stadiului de dezvoltare, cât şi a 

potenţialului cognitiv şi socio-afectiv al copilului.  

 Evaluarea pedagogică se realizează prin raportarea la standardele de învăţare şi 

dezvoltare a copilului de la naştere la 7ani, sub aspectul potenţialului de achiziţii şi a 

progresului. 

 Evaluarea sociologică relevă problemele din mediul familial şi social, dificultăţile 

socio-economice, dificultăţile în relaţii, aşteptările şi opţiunile copilului, aşteptările şi 

opţiunile părinţilor şi a personalului din domeniul educațional.  

 Evaluarea medicală evidenţiază dezvoltarea fizică şi starea de sănătate a fiecărui 

elev. Diagnosticul de CES se pune elevului după realizarea unor evaluări asupra 

nivelului cognitiv, al limbajului, al abilității de comunicare, a legăturii dintre vârsta 

biologică şi cea mintală. Bilanţul stării de sănătate se finalizează cu recomandări 

privind prevenţia inadaptării şi promovarea educaţiei pentru sănătate. 

 Evaluare prin raportare la criterii  este un tip de evaluare care se axează pe 

evaluarea punctelor forte şi a deprinderilor unui copil, precum şi pentru identificarea 

nevoilor acestuia. Aceste evaluări ajută la elaborarea planului de servicii personalizat 

(PSP), precum şi a diverselor planuri educaţionale individualizate (PEI). Testele 

raportate la criterii şi aplicate copiilor cu dizabilităţi, stabilesc deprinderi şi 

comportamente-ţintă, pe care copiii urmează sa le realizeze. 

 Handicapul este un dezavantaj social rezultat în urma unei deficienţe, care  împiedică 

îndeplinirea de către elev a unui rol aşteptat de societate. Persoanele cu dizabilităţi 

nu pot face unele lucruri cu uşurinţă, cu îndemânare şi sunt nevoite să muncească 

mai mult pentru a reuși. Pentru a evita ofensarea sau complexarea persoanei cu 

handicap  se apelează la noţiuni, cum ar fi: dizabilitate, cerinţe educative speciale, 

nevoi speciale, care sunt mai uşor acceptate de acele persoane. 



                                                                                                   
  

 Incapacitatea reprezintă reducerea posibilității elevului de a realiza o activitate ori un 

comportament,  cauzate de deficiențe fizice, intelectuale sau senzoriale 

 Programul de intervenție personalizat este un instrument de proiectare și 

implementare a activităților educațional-terapeutice, pentru a eficientiza activitățile 

de intervenție și atingere a finalităților prevăzute în planul de servicii personalizat.  

 Planul de servicii personalizat este modalitatea de  coordonare  a  serviciilor 

individualizate pentru elevii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă, 

focalizată pe nevoile de dezvoltare ale acestora. 

 Profesorul itinerant și de sprijin este cadrul didactic cu studii superioare în domeniul 

psihopedagogic, care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și 

recuperare cu elevii cu CES integrați în unitățile de învățământ de masă, în colaborare 

cu toți factorii implicați. 

 Reabilitarea este un proces destinat să ofere posibilitatea persoanelor cu deficienţe 

să ajungă şi să se menţină la niveluri funcţionale fizice, psihice sau sociale 

corespunzătoare, furnizându-le acestora instrumentele cu ajutorul cărora îşi pot 

schimba viaţa, în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţă. 

 Recuperarea  se referă mai ales la restabilirea, refacerea sau reconstituirea unei 

funcţii umane, plecându-se de la premisa că aceasta s-a pierdut;  

 Școală incluzivă este unitatea de învățământ în care se asigură o educație pentru toți 

copiii și este locul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare și 

segregare. Copiii din aceste unități de învățământ beneficiază de toate drepturile și 

serviciile educaționale, psihoterapeutice, medicale și sociale, conform principiilor 

incluziunii sociale, echității și al asigurării egalității de șanse.  

 Școală profesională specială este instituția școlară care prin organizarea și 

desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare facilitează integrarea 

socioprofesională a elevilor prin certificarea calificărilor profesionale; 

 Școală specială sau centrul școlar de educație incluzivă  este unitatea de învățământ 

în care se asigură de către profesorii specializați educație și intervenție 

psihopedagogică persoanelor cu diferite tipuri și grade de limitări. 

 



                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

1.1 Incluziunea în educaţie presupune: 

 Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului 

 Participarea tuturor elevilor la educaţie  

 Restructurarea politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă 

diversităţii elevilor din localitate 

 Reducerea barierelor în învăţare pentru toţi elevii 

  Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o 

problemă ce trebuie depăşită 

 Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate 

 Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa 

elevilor 

 Creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în 

creșterea performanțelor elevilor 

 Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi 

1.2 Principiile cheie ale incluziunii  

Principiile cheie ale incluziunii au fost formulate în cadrul dezbaterilor Consiliului 

european, la Lisabona, în martie, 2000. Aceste sunt:  

 valorizarea diversităţii;  

 respectarea demnităţii fiinţei umane;  

 înţelegerea nevoilor individuale ca cerinţe individuale;  

 planificarea activităţilor incluzive; 

  responsabilitatea colectivă;  

 dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale;  

1.ȘCOALA INCLUZIVĂ. INCLUZIUNE. INTEGRARE 



                                                                                                   
  

 dezvoltarea profesională a echipelor;  

 asigurarea şanselor egale pentru fiecare copil. 

Incluziunea presupune ca toţi copiii să participe la viaţa şi activităţile şcolii, indiferent de 

nevoile pe care le au.  

Indexul pentru incluziune, publicat pentru prima dată în 2000 de Centrul de Educaţie 

Incluzivă Londra şi care astăzi este utilizat peste tot în lume defineşte incluziunea drept 

„procesele de creştere a gradului de participare şi de reducere a gradului de excludere a 

copiilor din culturile, Curriculum-ul şi comunităţile şcolilor locale ‘’ 

Integrarea este asimilarea unui copil în educaţia generală, unde acesta se poate adapta sau 

nu politicilor, practicilor şi curriculum-urilor existente în şcoala respectivă, în timp ce 

instituţia în sine rămîne în mare parte neschimbată, dar cu adăugarea anumitor elemente 

care să răspundă copiilor cu nevoi diferite.  

1.3 Principiile Educaţiei pentru Toţi:  

Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii. Pentru 

dezvoltarea viitoare a societăţii este nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil.  

 Fiecare copil este unic. Diversitatea copiilor, determinată de particularităţile fiecăruia 

de dezvoltare nu este o piedică în educaţie, ci o resursă de învăţare şi dezvoltare 

pentru toţi.  

 Fiecare copil este important pentru familia lui, dar şi pentru întreaga societate.  

 Fiecare copil poate învăţa.  

 Fiecare copil are dreptul la educaţie şi la sprijin adecvat pentru a participa la procesul 

educativ.  

Conceptul ,,Educaţie pentru toţi", concept lansat în 1990 la Tailanda, în cadrul Conferinţei 

Internaționale a Ministerului Educaţiei, a generat discuții constructive patru ani mai târziu, în 

anul 1994 la Salamanca, în Spania, când s-au conturat noile dimensiuni ale educaţiei pentru 

toţi, educația bazată pe calitatea actului educaţional şi accesul nemijlocit pentru toţi copiii. 

 ,, Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale emoţionale, lingvistice sau de altă natură”. Acestea se referă la copiii cu dizabilităţi 

sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, 

copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi etnice… "  



                                                                                                   
  

Idealul şcolii pentru toţi evidențiază conceptul de şcoală care nu exclude (prin selecţie şi 

marginalizare în forme variate, directe sau indirecte), ci include, acceptă și valorizează 

deopotrivă toți copiii, ca exponenți ai umanității, chiar foarte diferiţi, anterior excluşi.  

Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor 

cu cerinţe educative speciale, pentru asigurarea unui climat favorabil dezvoltării armonioase 

a personalităţii acestora. În filozofia pedagogică se pornește de la ideea că mediul școlar are 

datoria de a asigura şanse egale tuturor copiilor. Fiecare copil merită să învețe într-un mediu 

sigur, productiv și confortabil.  

1.4 Condițiile care stau la baza unei relații pozitive dintre profesori și elevi sunt:  

Limbajul profesorului: Cuvintele profesorului îi determină pe toți să se simtă văzuți, auziți, 

incluși, valorizați. De aceea, trebuie să fie amabil, stimulativ, relațional, angajat.  

Modelul: Fiecare cuvânt și acțiune amprenteză comportamentele celor din jur, de aceea 

trebuie să demonstreze permanent un nivel ridicat de autocontrol, sensibilitate socială, 

abilități relaționale și de luare a deciziilor. Dacă greșește este normal să își ceară scuze, 

corectând lucrurile , reprezentând un model.  

Salutul și abordarea tuturor elevilor după nume: Conexiunea personală construiește relații 

precum și legături între profesori și elevi.  

Eliminarea afirmațiilor jignitoare: Nimic nu poate fi mai distructiv, decât umilirea prin 

cuvinte, afirmații jignitoare. În situațiile în care, apar în mediul școlar,  ar trebui să  formuleze  

trei declarații măgulitoare persoanei jignite.  

Stabilirea unui semnal de liniște: se realizează prin ridicarea unei mâini, elevii imitând gestul 

sau sunetul unui clopoțel, ar putea fi modalități de gestionare a activității grupului, în nici un 

caz ridicarea tonului.   

Modalități multiple: Este esențial să oferim mai multe modalități de învățare pentru a 

asigura implicarea tuturor elevilor. Abilitățile academice pot fi facil exersate prin jocuri 

colaborative, mișcare, ascultare.  

Niveluri ridicate de implicare: Fiecare lecție ar trebui să fie o invitație la conversații 

structurate, în care să se asigure interacțiunile cu ceilalți.  

Mediu incluziv: Activitățile trebuie să fie gândite și structurate pentru a asigura participarea 

fiecărui elev la discuții, decizii, produs final.  



                                                                                                   
  

Umor: Tonul învățării, trebuie să fie întreținut pentru modelarea abilităților 

Vocea și alegerea elevului: Lecțiile trebuie să ofere posibilitatea împărtășirii opiniilor și  

implicarea în a repeta cu ceilalți ce au învățat.  

Ajustarea la nivelul elevului: Atent la reacțiile cognitive și afective ale elevilor, profesorul 

este dator să aducă clarificări, să schimbe strategiile pentru a optimiza învățarea.  

Alegeri sănătoase în situații dificile: Școala trebuie să sprijine copilul să făcă alegeri 

sănătoase, să nu-și asume riscuri nejustificate și să găsească mecanisme de a face față în 

situații de risc, apelând la persoane suportive, care nu le pun însă în pericole integritatea.  

Excluderea copiilor, tinerilor si adultilor de la oferta educationala de masa este acum 

recunoscuta ca discriminare care echivaleaza cu o violare a drepturilor lor fundamentale.  

Pentru mulți școala este prea departe, familiile lor se luptă cu sărăcia sau au nevoie 

ca ei să rămână acasă pentru a avea grijă de frații lor. Unii copii se simt discriminați sau 

excluși de către profesori sau colegii de clasă. Mulți părinți au rețineri în interacțiunea cu 

profesorii și cadrele didactice în general, iar alții consideră că educația nu este importantă. 

Copiii cei mai expuși riscului de abandon școlar provin din medii rurale, din familii sărace, din 

comunități de romi sau au o dizabilitate. Rata abandonului școlar este de trei ori mai mare în 

zonele rurale decât în cele urbane. Copiii romi au o probabilitate de șase ori mai mică decât 

alți copii să finalizeze învățământul secundar. 

Cauzele sunt diverse: 

         fonduri, standarde, instrumente sau metodologii insuficiente; 

         lipsa formării continue a cadrelor didactice și a directorilor școlari; 

         părinții care nu înțeleg beneficiile educației; 

         comunicarea și parteneriatulîntre părinți și profesori slabe sau inexistente; 

         Implicarea redusă a părinților și tutorilor în educația copiilor; 

         Discriminarea împotriva romilor, a copiilor cu dizabilități și a fetelor; 

         Violența împotriva copiilor, tolerarea metodelor violente de disciplinare; 



                                                                                                   
  

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să își 

găsească un loc de muncă, să aibă ce pune pe masă și să își trimită copiii la școală. Acest 

lucru permite perpetuarea sărăciei din generație în generație. 

Modalități de susținere a participării tuturor copiilor la o educație incluzivă de calitate 

O educație incluzivă de calitate vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea 

școlară a tuturor copiilor, în special cei proveniți din medii dezavantajate. Strategia 

educațională ce trebuie implementată la nivelul fiecărei școli trebuie să cuprindă intervenții 

centrate pe elev, care să pună accent pe prevenirea neșcolarizării, absenteismului, 

abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii, vizând totodată creșterea rezultatelor 

învățării. 

Astfel, se pot elabora diferite direcții de acțiune: 

 adaptarea curriculumului la nivelul școlii: o ofertă educațională constituită în 

colaborare cu toți actorii educaționali, discipline propuse în curriculum la decizia 

școlii adaptate specificului fiecărei școli, personalizarea obiectivelor de învățare, 

personalizarea activităților de învățare și de evaluare. Un exemplu elocvent îl 

constituie Planul de Intervenție personalizat (PIP), ce reprezintă instrumentul de 

proiectare și implementare a activităților educaționale. PIP fixează obiectivele de 

învățare pe termen mediu, precizează modalitățile concrete de intervenție prin care 

se operaționalizează obiectivele propuse, realizează adaptarea și personalizarea 

curriculară a programei școlare conform nevoilor fiecărui copil, stabilește criterii 

minimale de apreciere a progresului copilului, a modalităților și instrumentelor de 

evaluare. 

 activități și strategii specifice de predare-învățare utilizate în activitatea cu acești 

elevi. La nivelul profesorilor diriginți, a învățătorilor și al altor cadre didactice, pot fi 

elaborate proiecte didactice de suținere a copiilor vulnerabili. Exemple: proiecte 

didactice pentru suținere și progres pentru elevii cu rezultate școlare scăzute și 

absenteism; proiecte didactice pentru suținere și progres pentru elevii cu părinții 

plecați la lucru în străinătate; proiecte didactice pentru suținere și progres pentru 

elevii cu CES, care manifestă conduite agresive și violente. 



                                                                                                   
  

 activități de educație nonformală. S-a constatat că participarea la astfel de activități 

se asociază cu creșterea motivației pentru învățare, cu o rată mai mare de frecvență 

a cursurilor și cu o scădere a ratei abandonului școlar.  Activitățile de educație 

nonformală au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicați în 

acestea pentrui că promovează activități care valorizează toate aspectele 

personalității copiilor, le dezvoltă aptitudinile și interesele de cunoaștere. Se pot 

organiza astfel concursuri, excursii, vizite, competiții, cluburi, jocuri. 

 parteneriatul școlii cu familia și comunitatea. Părinții copiilor vulnerabili reprezintă 

un factor cheie al incluziunii educaționale, colaborarea cu aceștia contribuind la 

susținerea, adaptarea și integrarea elevilor în școală. Trebuie dezvoltate materiale de 

informare și programe de formare destinate părinților în vederea pregătirii acestora 

pentru cunoașterea specificului dezvoltării propriului copil și pentru oferirea de 

sprijin adecvat. La nivelul comunității trebuie dezvoltate activități și proiecte comune 

de susținere a acestor copii. 

Incluziunea şcolară reprezintă procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite 

de unităţile de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii 

comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora. 

Incluziunea presupune transformarea şcolii pentru a putea răspunde unei diversităţi cât mai 

mari de copii, mai ales copii marginalizaţi, defavorizaţi sau excluşi de la educaţie. Scoala 

trebuie să se adapteze la diversitatea copiilor dintr-o comunitate, ceea ce presupune 

reforma şi dezvoltarea de ansamblu a şcolii şi nu adaptarea copiilor la condiţiile oferite de  

şcoală. Cu alte cuvinte, şcoala urmează să satisfacă nevoile elevului. 

Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi 

adulţilor, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării şi 

excluziunii sociale (UNESCO, 1994). Ea este …una dintre principalele mijloace disponibile 

care ajută la o dezvoltare mai profundă şi armonioasă a oamenilor şi care se reflectă în 

reducerea sărăciei, excluziunii, ignoranţei, opresiunii şi războiului (Comisia Internaţională 

pentru Educaţie pentru Secolul XXI, 1996). Mai mult, “Pentru ca aceşti copii să fie incluşi 

complet este  necesar ca ei să ia parte în mod activ şi total la viaţaşcolară, să fie 

consideraţi membri valoroşi ai comunităţiişcolareşi totodată membri cu drepturi depline”. 



                                                                                                   
  

Exerciții: 

1.Activitate în pereche: „Incluziune sau integrare?” 

Parcurgeţi textul referitor la educaţia incluzivă. Identificaţi şi notaţi aspectele care 

diferenţiază incluziunea de integrare.  

2. Activitate de grup: „Cum arată o şcoală incluzivă?” 

Pornind de la informaţiile prezentate, elaboraţi un poster care reprezintă o şcoală incluzivă. 

3.Activitate independenta:  Reflectați asupra informaţiei existente cu privire la cultura, 

politicile şi practicile din şcoală. 

Acţiunile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea unei educaţii incluzive de 

calitate pentru toţi copiii vizează: 

 Identificarea și evaluarea copiilor cu probleme de dezvoltare pentru asigurarea 

dezvoltării copilului conform particularităţilor de vârstă; 

 asigurarea șanselor egale pentru toţi copiii pentru încadrarea acestora în instituţii 

generale de învăţământ; 

 acordarea serviciilor de support pentru incluziunea socială și educaţională a copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale; 

 crearea unui mediu centrat pe copil, stimulativ, sigur și sănătos, prin aplicarea 

metodologiilor de învăţare și predare active, centrate pe copil; 

 formarea cadrelor didactice pentru a preda în medii diferite de învăţare, valorificarea 

potenţialului și punctelor forte ale fiecărui copil, evaluarea fiecărui copil în raport cu 

propriile rezultate. 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive se 

realizează în baza modulului de psihopedagogie, introdus în toate instituţiile de formare 

profesională continuă. Există şi cursul de educație incluzivă, adresat diferitor beneficiari: 

cadre didactice şi manageriale, cadre didactice de sprijin, psihologi şcolari, membri ai 

comisiilor multidisciplinare intraşcolare, specialişti ai centrelor de resurse pentru educaţia 

incluzivă. 

 

 



                                                                                                   
  

În acest context se recomandă: 

 elaborarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice, 

cu accent pe incluziunea copiilor  

 elaborarea, aprobarea, implementarea unor module standardizate de formare 

continuă în domeniul educaţiei incluzive, pentru diferite categorii de specialiști; 

 diversificarea formelor de organizare a activităţilor de formare profesională în 

domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil, cu accent pe activităţi practice, 

interactive; 

 organizarea cursurilor de formare continuă la locul de muncă al cadrelor didactice în 

domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil; 

 elaborarea programelor de formare pentru pregătirea mentorilor în domeniul 

educaţiei incluzive; 

 formarea competenţelor cadrelor didactice privind planificarea și proiectarea unui 

proces de predare-învăţare-evaluare centrat pe elev în vederea asigurării eficienţei și 

a creării oportunităţilor de implicare și dezvoltare pentru fiecare copil; 

 formarea competenţelor cadrelor didactice privind abordarea diferenţiată şi 

individualizată a necesităţilor copiilor pentru a asigura incluziunea educaţională a 

tuturor copiilor din clasă/grupă; 

 formarea competenţelor privind colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi 

cadrele didactice de sprijin; 

 formarea competenţelor privind evaluarea copilului în echipă, cu participarea activă 

şi responsabilizarea tuturor specialiştilor implicaţi: psiholog, psihopedagog, logoped, 

kinetoterapeut; 

 formarea competenţelor privind asigurarea relaţiilor de colaborare și respect cu 

familia și comunitatea, dezvoltând parteneriate eficiente în sprijinul realizării unui 

proces educaţional de calitate; 

 dezvoltarea programelor de formare a deprinderilor parentale care urmează a fi 

implementate în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, sănătăţii. 

Mediul incluziv înseamnă acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, 

indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte 



                                                                                                   
  

caracteristici. După UNESCO, educația incluzivă este un PROCES prin care răspundem 

diversităţii nevoilor copiilor prin creşterea gradului de participare la învăţare şi prin 

reducerea excluziunii. Aceasta presupune o serie de schimbări de substanţă din perspectiva 

conţinutului educaţional, a abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educatie 

şi a strategiilor educaţionale. 

 

 
 

 

Un sistem ideal incluziv ar avea următoarele caracteristici. 

  Includerea tuturor elevilor din comunitate intr-un program eficient de integrare 

pentru toţi elevii noi. 

 Elevii au dreptul să studieze orice materie şi să participe la toate activităţile. 

 Şcoala trebuie sa dispună de o politică eficientă de reducere a absenteismului elevilor 

şi de reducere a exmatriculărilor din motive disciplinare, a încercărilor de intimidare 

şi de abuz asupra elevilor şi între elevi. 

 Trebuie sa se ţină seama de diversitatea elevilor în ceea ce priveşte diferenţele 

culturale, lingvistice, de sex, realizările şi deficienţele acestora atunci cand se adoptă 

strategia de elaborare a curriculumului. 

 Şcoala realizează adaptări ale clădirii care să o facă accesibilă tuturor. 

 Sistemul de evaluare practicat de şcoală apreciază adecvat rezultatele tuturor 

elevilor. 



                                                                                                   
  

 Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea elevilor, politicile şi 

serviciile de sprijin sunt coordonate global, iar politicile pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale vizează stimularea participării în activităţile obişnuite în clasă. 

 Politicile care privesc rezolvarea dificultăţilor comportamentale sunt legate de 

politicile de sprijin al activităţii de învăţare. 

 Distribuirea resurselor şcolii se face în mod echitabil iar şcoala dispune de o strategie 

prin care părinţii sunt încurajaţi să devină parteneri în procesul de învăţare al copiilor 

lor. 

 Serviciile de sprijin de la nivelul şcolii (cum ar fi cele asigurate de psihologi, logopezi, 

consilieri şcolari, profesori de sprijin, medici etc.) asigură creşterea gradului de 

participare a elevilor. 

 De asemenea, este încurajată implicarea şi participarea la managementul şcolii a 

tuturor cadrelor didactice 

 Dezvoltarea unor practici incluzive la planificarea lecţiilor se au în vedere toţi elevii. 

 Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru propria lor învăţare iar 

explicaţiile profesorilor vor ajuta elevii să înţeleagă şi să înveţe lecţia în clasă. În 

timpul lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze împreună şi să vorbească despre 

modul în care învaţă în timpul activităţilor din cadrul lecţiilor. Profesorii îşi adaptează 

lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor. 

 Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de elevi. 

 Elevii înregistrează succese în procesul de învăţare. 

 Dificultăţile în învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a unor practici mai 

bune. 

 Toţi profesorii din şcoală participă la planificarea activităţilor de pregătire a elevilor. 

Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de adaptarea lui 

la diferenţele dintre copii. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb de 

experienţă continuu. Profesorul este cel care organizează lecțiile în care implică toţi elevii şi 

numai el poate valoriza potenţialul fiecăruia într-o manieră pozitivă. Pentru dezvoltarea 

personalităţii elevului şi construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare 



                                                                                                   
  

este mai important ca produsul. Elevul tebuie sa se adapteze ritmurilor propuse de învăţarea 

şcolară. 

Suporturile vizuale sunt foarte utile și pot fi utilizate pentru: 

 organizarea activității elevului - programe zilnice, mini-programe,  

 liste de verificare a activității, calendare, table de exprimare a opțiunii  

 furnizarea de instrucțiuni sau indicații pentru elev -reprezentarea vizuală a așezării 

elevilor în clasă, fișiere cu indicații specifice pe  activități, pictograme și instrucțiuni 

scrise pentru  învățarea informațiilor noi  

 susținerea comportamentului dezirabil - afișarea de reguli de comportament și 

reprezentări pentru a semnala etapele rutinei zilnice  

 predarea abilităților sociale - reprezentările pictoriale ale poveștilor sociale  

 reprezentarea unei situații sociale cu indicii sociale și răspunsuri potrivite, dezvoltate 

pentru o situație specifică pentru elev  

 predarea auto-controlului - pictograme de auto-control, care oferă un indiciu cu 

privire la așteptările de comportament   

Promovarea  educaţiei incluzive în şcolile de masă presupune, din partea personalului 

didactic şi de specialitate, o serie de calităţi cum ar fi: 

 Responsabilitatea  recunoaşterii nivelului de competenţă profesională şi dorinţa de 

perfecţionare a capacităţilor de lucru în condiţiile educaţiei incluzive; 

 Atitudine critică şi constructivă prin propuneri concrete care vin in sprijinul integrării 

copiilor cu cerinţe educative speciale în clasele unde îşi desfăşoară activitatea; 

 Implicarea totală în procesul didactic, astfel încât să satisfacă cerinţele educaţionale 

ale elevilor în clasă; 

 Tratarea  elevilor cu demnitate,  respect  şi consideraţie faţă de situaţia particulară  în 

care se află copiii cu cerinţe educative speciale; 

 Convingerea  că educaţia incluzivă presupune activitate în echipe de specialişti: 

profesori, educatori, profesori de sprijin, consilieri şcolari, asistenţi sociali, 

psihopedagogi specializaţi în activităţi cu diferite categorii de copii cu cerinţe speciale  

 

  



                                                                                                   
  

Ce putem face pentru a fi mai incluzivi? 

1. Să acţionăm astfel încât toată lumea să se simtă valorizată şi binevenită în şcoală.      

 Să creăm un mediu şcolar primitor astfel încât toată lumea să fie valorizată, elevii 

şi părinţii să se simtă bine primiţi 

 Clădirea şcolii să fie accesibilă pentru copii cu dizabilităţi 

 Să punem accent pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile cu alţi elevi 

 Să folosim metode de predare care să încurajeze învăţarea prin cooperare astfel 

încât elevii să-şi poată ajuta colegii 

 Să organizam periodic expoziţii cu lucrările elevilor pentru a demonstra că şcoala 

este mândră de performanţele obţinute de către aceştia. 

2. Să ne informăm 

 Despre alte culturi şi stiluri de viaţă, în special cele ale minorităţilor naţionale 

din România.  

 Să ne informăm despre modul cum se lucrează cu copii cu diverse nevoi şi 

abilităţi. 

 Să organizăm în şcoală ateliere de lucru, solicitând sprijinul asociaţiilor de 

părinţi și a ONG-urilor ce activează în domeniul asistenţei persoanelor 

vulnerabile. 

3. Să ne revizuim metodele de predare 

 Să oferim un curriculum diferenţiat pentru nevoi şi grupuri de vârste diferite 

 Să oferim un curriculum intercultural unul care foloseşte perspective culturale 

diferite şi încurajează elevii să reflecteze şi să analizeze critic modul în care 

acţionează prejudecăţile şi discriminarea. 

 Să identificam zone ale curriculumului în care să putem îngloba perspectiva 

multiculturală. 

 Să elaborăm planuri individuale de învăţare pentru elevi. 

4. Să colaborăm cu comunitatea 

 Să promovăm un sentiment de solidaritate printre elevi şi părinţii lor, astfel 

încăt  şcoala să reprezinte o resursă a comunităţii. 

 



                                                                                                   
  

Exercitii 

1.Vă recomandăm să încercaţi!! 

Iniţiaţi o discuţie despre diferite viziuni asupra lumii începând cu propriul „cod 

cultural” al clasei. Când alegeţi întrebările, aveţi în vedere că situaţiile din familiile 

unor copii pot fi delicate, de exemplu este posibil ca părinţii unui copil să fi divorţat 

de curând.  

2. Reflecţie şi acţiune 

Există vreun grup de copii sau tip de elevi care ar putea crede că“nu constituie o 

prioritate ”în şcoala dvs.? Care sunt paşii pe care îi puteţi parcurge pentru a-i asigura 

pe aceşti elevi că şcoala dvs. consideră educaţia lor la fel de importantă ca şi a 

celorlalţi. 

Cum putem ajuta elevii să depăşească barierele de învăţare? 

1. Promovaţi o abordare incluzivă 

Este necesar ca şcolile să dispună de strategii funcţionale pentru a adopta măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii 

„dificili”. Pentru a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea participării lor la 

educaţie, putem stabili relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi 

reprezentanţii comunităţii.  

 Putem dezvolta un mediu afectiv pozitiv,  în care elevii să poată discuta cu 

lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară 

ajutor. 

 Putem avea aşteptări realiste cu privire la rezultatele tuturor elevilor şi 

putem recunoaşte şi valoriza chiar şi micile progrese pe care le înregistrează 

aceştia ajutând astfel la dezvoltarea motivaţiei lor. 

 Putem aborda predarea diferenţiată pentru a permite elevilor să atingă 

obiectivele de învăţare în ritmuri diferite şi să ne asigurăm că elevii nu rămân 

în urmă şi că ei nu devin descurajaţi. 



                                                                                                   
  

 Putem folosi evaluarea autentică; autoevaluarea realizată de fiecare elev în 

parte pornind de la o serie de întrebări precum „ce am învăţat eu astăzi?” şi 

„la ce am nevoie de ajutor?” poate ajuta elevii să se orienteze, să identifice 

cum îi poate ajuta profesorul sau colegii atunci când se confruntă cu o 

barieră în învăţare. 

2. Putem evalua progresul înregistrat de fiecare elev pornind de la un punct 
de referinţă în evoluţia lui şcolară.  

Ce puteți face? 

 Angajaţi un mediator şcolar care vă poată ajuta să identificaţi şi analizaţi 

barierele din calea participării la educaţie şi care poate lucra împreună cu 

şcoala şi familiile pentru a elabora strategii de depăşire a acestor bariere. 

 Dacă un elev lipseşte de la şcoală o perioadă, din cauza unei boli, îndemnaţi 

elevii să îi trimită informaţii periodice despre ceea ce s-a mai întâmplat la 

şcoală şi mesaje de încurajare pentru a-i reaminti elevului absent că prietenii 

lui îl aşteaptă cu nerăbdare. 

  În instruirea elevilor care se confruntă cu dificultăţi, adaptaţi metodele de 

predare la nevoile punctuale ale acestora. Cereţi elevilor să se gândească la 

proiecte pe teme care prezintă interes real pentru ei. 

 Elaboraţi sarcini cu grade de dificultate diferite. Invitaţi elevii care au finalizat 

o sarcină să treacă mai departe la nivelul următor. 

 Încurajaţi elevii să se sprijine unii pe ceilalţi. Uneori elevii care progresează 

mai repede se pot plictisi  dar le poate face plăcere să-şi asume rolul de 

profesor, lucru care le poate dezvolta abilităţile de reflecţie. 

 Folosiţi teste diagnostic pentru a cunoaşte punctul de la care pornesc elevii 

care se confruntă cu dificultăţi. Discutaţi cu elevul unde se situează şi până 

unde îşi propune să evolueze în următorul interval de timp. 

 Ajutaţi elevii să se familiarizeze cu autoevaluarea şi să ia parte la stabilirea 

propriilor obiective de învăţare. 

 



                                                                                                   
  

 

Vă recomandăm să încercaţi ! 

La sfârşitul orelor, cereţi elevilor să formeze perechi cu câte un coleg de încredere 

pentru a discuta: 

 Ce am învăţat astăzi? 

 Ce am făcut bine? 

 De ce nu sunt sigur? 

 Unde am nevoie de ajutor? 

 Despre ce vreau săcunosc mai multe? 

 La ce voi lucra în continuare? 

Cum putem promova o cultură şcolară incluzivă? 

Provocarea 

O şcoală incluzivă are o cultură organizaţională caracterizată prin deschidere, un 

mediu în care toţi elevii sunt apreciaţi, respectul lor de sine este ridicat şi în care toţi 

elevii progresează.  

 Cum putem dezvolta o cultură incluzivă în şcoală? 

 Şcoala dumneavoastră este caracterizată de o cultură incluzivă? 

 Există o declaraţie scrisă în şcoală în care să fie descrisă o viziune clară 

privind incluziunea? 

 Şcoala dumneavoastră promovează desfăşurarea procesului de învăţare într-

o atmosferă în care elevii să se simtă bine? 

 Există politici de sprijin bine gândite pentru elevi? 

 Strategiile de predare şi modalităţile de proiectare a predării-învăţării 

încurajează succesul şcolar al tuturor elevilor? 

 Sunt elevii implicaţi în planificarea şi luarea deciziilor referitoare la propria 

educaţie? 

 Şcoala dumneavoastră a încheiat parteneriate funcţionale cu alte şcoli sau 

centre sau cu alţi profesionişti, cu părinţii, ONG-urile locale şi cu 

comunitatea? 



                                                                                                   
  

 Nevoile educaţionale speciale sunt permanent luate în consideraţie în 

elaborarea şi implementarea politicilor şcolii? 

 Şcoala ţine seama de experienţele culturale şi educaţionale pe care elevii le 

aduc din familie sau din comunitatea din care provin? 

 Atunci când se face proiectarea curriculară, se iau în considerare, fără 

discriminare, dizabilităţile, sexul, religia, originea rasială, mediul cultural şi 

lingvistic al copiilor sau tinerilor? 

 Politicile şcolii recunosc rolul de bază al părinţilor în sprijinirea procesului 

educaţional şi importanţa dezvoltării de parteneriate eficace cu părinţii? 

 Există planuri individuale pentru fiecare elev cu nevoi educaţionale speciale? 

TEMA 

Reflecţie şi acţiune 

Gândiţi-vă la trei lucruri pe care le puteţi aplica în şcoală sau în clasă pentru a ajuta la 

dezvoltarea unei culturi şcolare incluzive prin care să se asigure că toţi elevii sunt apreciaţi, 

respectul lor de sine este ridicat şi că aceştia vor progresa. 

3. Lucrul în echipă ca bună practică în educaţia incluzivă 

Lucrul în echipă, reprezintă elementul cheie în paradigma educaţiei incluzive, este utilizat ca 

metodă activ-participativă în procesul educaţional.  

Jocul  este un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Utilizat în procesul de învăţămant jocul 

aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de bucurie, de destindere, ceea ce 

previne apariţia monotoniei, plictiselii şi a oboselii, asigură participarea activă a elevului la 

lecţii sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiei folosind atât mintea, cât și 

corpul. În teoria psihopedagogică jocul are un rol determinant în dezvoltarea psihică a 

copilului, pregătindu-l pentru trecerea la un nivel superior de dezvoltare psihică, 

canalizându-i în mod pozitiv energia în modelarea viitoarei personalități.  

Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învățământ, 

iar ca metodă în orice moment al lecției. Această activitate dinamizează acţiunea didactică și 

este subordonată scopului activităţii de predare-învăţare dar şi de evaluare. Jocurile 

didactice  se pot clasifica dupa modalităţile de realizare: 



                                                                                                   
  

 După forma de exprimare: jocuri simbolice de orientare, de sensibilizare; jocuri 

conceptuale; ghicitori; jocuri de cuvinte incrucişate. 

 După conţinutul instruirii: jocuri matematice; jocuri muzicale, sportive, literare, 

lingvistice. 

 După sursele folosite:jocuri materiale, jocuri orale, pe baza de întrebări, pe baza de 

fişe individuale, pe calculator. 

 După regulile instruite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, 

spontane şi protocolare. 

 După competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, de observaţie, de 

imaginaţie, de atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

Etapele jocului didactic sunt următoarele: 

1. Organizarea jocului:  presupune asigurarea unui cadru adecvat conţinutului jocului şi 

acţiunilor și pregătirea şi antrenarea copiilor pentru jocul ce urmează. 

2. Desfăşurarea jocului : se realizează prin familiarizarea copiilor cu jocul şi antrenarea 

lor la o participare activă, efectivă.  

3. Principalele momente organizatorice ale desfăşurării  jocului sunt: 

3.1 Introducerea în activitate 

 Captarea atenţiei copiilor, utilizîndu -se un element surpriză, o noutate, 

un  dialog scurt,o jucărie care va avea rol specific în desfăşurarea propriu-zisă a 

jocului. 

 Pregătirea şi organizarea clasei pentru desfășurarea jocului, 

 Explicarea şi fixarea regulilor 

3.2 Familiarizarea copiilor cu jocul  

 Trezirea interesului copiilor pentru joc, crearea motivaţiei pentru joc,   

 Prezentarea şi înţelegerea sarcinilor  şi a regulilor jocului,  condiţie de bază pentru 

buna desfăşurare a jocului şi pentru realizarea sarcinilor didactice; 

 Înţelegerea succesiunii elementelor jocului. 

3.3 Incheierea jocului didactic 

 Urmărirea executării lui de către elevi, 

 Evaluarea şi aprecierea rezultatelor. 



                                                                                                   
  

 

Pe baza celor observate putem afirma următoarele: 

 Integrarea jocului în structura de învățare a școlarilor mici contribuie la realizarea 

unor obiective importante ale formării personalității copilului. Jocul didactic are un 

conținut și o structură bine organizate ținând cont de particularitățile de vârstă ale 

elevului. Se desfășoară după anumite reguli și la momentul ales de către profesor, 

sub directa lui supraveghere.  

 Jocurile didactice cuprind sarcini  care contribuie la dezvoltarea creativității, a 

deprinderilor și cunoștințelor achiziționate, la dobândirea prin mijloace proprii de noi 

cunoștințe. Ele angajează întreaga personalitate a copilului fiind un adevărat mijloc 

de evidențiere a capacităților creatoare.  

 Jocul didactic are ca element dinamic întrecerea între grupele de elevi sau între elevii 

întregului colectiv, apelând nu numai la cunoștințele lor, dar și la spiritul de disciplină 

și ordine. Întrecerea trezește copiilor emoții, bucurii și satisfacții. 

 Folosirea frecventă a jocului la clasă, crește eficiența învățării, imprimă activității 

didactice o anumită dinamică, determinând eficiența instructiv-educativă a lecțiilor. 

 Jocul scade tensiunea acumulată; determină creşterea motivaţiei; stimulează 

curiozitatea, imaginaţia, facilitează învăţarea, dezvoltă comunicarea, spiritul de 

competiţie, dar și colaborare cu colegii. 

 Jocul îi determină pe elevi să devină participanţi direcţi la propria lor formare. 

 Jocul didactic satisface nevoia de mişcare a copilului, dar în acelaşi timp facilitează 

înţelegerea, asimilarea de cunoştinţe, formarea deprinderilor, realizând o 

întrepătrundere între muncă, distracţie și relaxare. 

 Jocul didactic este un mijloc eficient de antrenare a întregii clase de elevi, deoarece îi 

angajează în activitate, mobilizează resursele intelectuale ale lor, creşte creativitatea 

prin implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

 

 

 



                                                                                                   
  

     

                                                                                                                                         

 

2.1 Interculturalitatea  denumește contactul dintre culturi, existența unui dialog între 

acestea, interacțiunea și influența pe care o primesc reciproc, pretinde respect și apreciere 

din partea grupurilor pentru alte culturi din societate, pretinde toleranța unei comunități 

față de cealaltă comunitate, pretinde dreptul individului de a părăsi propriul grup cultural. 

Când aceste principii nu sunt respectate intervin rasismul, sau chiar xenofobia. 

Rasismul constă în a nedreptăți o persoană în virtutea originii ei, a-i trece talentul și 

performanțele sub tăcere și a o așeza pe ultima treaptă. Rasismul este un fel de a ignora 

realitatea și de a o deforma în beneficiul propriului grup rasial. Este o formă de minciună și 

de părtinire.  

Xenofobia este frica sau ura față de străini și de necunoscut. Aceasta nu se referă numai la 

nesuferirea unei etnii, unei culturi sau unei religii diferite, dar și la frica de oameni 

necunoscuți și de concepte necunoscute. Xenofobia este provocată și întețită de inegalitățile 

sociale și mai ales atunci când se cuplează cu diferențe de etnie sau de religie. În Europa, 

apare populațiile de romi și populațiile sedentare, sau între populațiile de religii diferite între 

creștini și evrei. În Statele Unite, apare între americanii albi, afroamericani și hispanici. 

Care sunt metodele prin care este promovată interculturalitatea? 

 Toleranța înseamnă să îi respecți pe ceilalți și să înveți de la ei, înlăturând 

stereotipuri nedrepte, valorificând diferențele și crearea de noi legături de 

comunicare pe baza lor. Opusul toleranței este în multe cazuri prejudecata. O 

persoană tolerantă acceptă diversitatea și nu are idei preconcepute despre ceilalți pe 

baza diferențelor de religie, rasă, gen, preferințe de orice tip.  

 Diversitatea înseamnă să acceptăm faptul că oamenii sunt diferiţi în privinţa 

aspectului exterior şi personalitatii. Modul în care fiecare dintre noi înţelege şi 

respectă aceste lucruri, contribuie la dezvoltarea şi consolidarea societăţii civile. 

Şansele egale inseamna tratarea oamenilor în mod egal, corect, prin înlăturarea 

barierelor şi refacerea echilibrului. 

2. INTERCULTURALISM. MULTICULTURALISM 



                                                                                                   
  

 

 Educația interculturală Obiectivul esențial al educației interculturale este adaptarea și 

integrarea tinerilor în societatea pluralistă, multiculturală. Procesul educațional 

presupune transmiterea de cunoștințe, iar aceste cunoștințe trebuie să ajute elevul să 

trăiască și să interacționeze cu ceilalți. Şcolile trebuie să includă în procesul de 

învaţământ toţi copiii, fie ei cu handicap sau supradotaţi, copii ai străzii sau copii 

provenind din alte grupuri dezavantajate.  

2.2 Stereotipuri. Prejudecati. Discriminare 

Lippmann „este cel care a introdus noţiunea de stereotip în cartea sa intitulată „Public 

Opinion”. Cea mai cunoscută metaforă a sa este aceea a imaginilor din mintea noastră.” 

Lippmann susţinea că oamenii au nevoie de o versiune mai simplificată a lumii. Aceste 

imagini din minte sunt de fapt o reprezentare a mediului înconjurător, care este mai mult 

sau mai puţin creată de om. Ceea ce contează este că aceste imagini sunt mai uşor de 

controlat şi de înţeles decât totalitatea informaţiilor reale emise de mediu. 

Care este primul gând care îţi vine în minte când spui, francez, italian, englez, spaniol sau 

român? Şampanie şi aroganţi, vorbesc mult şi gesticulează, reci şi protocolari, flamenco şi 

petrecăreţi, ţigani şi ai grijă la portofel! 

Te-ai întrebat până acum de ce facem aşa de repede aprecieri despre oameni pe care în 

realitate nu i-am cunoscut niciodată? 

2.2.1 Stereotipurile reprezintă seturi de trăsături atribuite membrilor unui grup social. 

Prin aceste trăsături reuşim să ne explicăm la scară mică lumea care ne înconjoară. Poate că 

nu vom cunoaşte niciodată un italian ca să probăm că vorbeşte mult şi gesticulează, sau un 

francez pentru a vedea dacă bea numai şampanie şi este arogant, dar pentru că italian sau 

francez să nu rămână doar simple cuvinte pentru noi, avem nevoie de o imagine în mintea 

noastră care să le dea o semnificaţie. De aceea facem apel la stereotipuri. 

 



                                                                                                   
  

 

Te-ai întrebat până acum care sunt efectele negative ale faptului că gândim în stereotipuri, 

că punem etichete? Cum crezi că se simt persoanele de origine arabă după evenimentele 

petrecute în 11 septembrie 2001 din SUA într-un aeroport? Cum crezi că se simt romii într-

un magazin în Italia?  

2.2.2 Prejudecata este o părere, o idee preconcepută şi de cele mai multe ori eronată pe 

care şi-o face cineva asupra unui lucru, fără cunoaşterea directă a faptelor. Are la bază 

stereotipizarea, este universală şi rigidă şi poate fi un gând, o concepţie manifestată prin 

discriminare. 

Care sunt principalele forme ale prejudecăților? 

Rasismul: disprețul, ura față de altă rasă; 

Naționalismul șovin (etnocentrismul): ostilitatea față de alte naționalități; 

Xenofobia: teama sau ura față de străini; 

Antisemitismul: ostilitatea față de evrei; 

Sexismul: ideea, sentimentul că un sex este superior celuilalt; 

Gerontofobia: ostilitatea față de bătrâni; 

Juventofobia: ostilitatea față de tineri. 

2.2.3 Discriminarea 

Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza 

criteriilor rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 

orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenența 

la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 

restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

Şcolile trebuie să includă în procesul de învaţământ toţi copiii, fie ei cu handicap sau 

supradotaţi, copii ai străzii sau copii provenind din alte grupuri dezavantajate.  



                                                                                                   
  

Diversitatea elevilor este mare, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru şi 

accesibilizării conţinuturilor apare în didactică, ca teorie a procesului de predare-învăţare, 

sub forma principiului accesibilităţii şi individualizării învăţământului. 

Scopul educaţiei multiculturale este de a facilita acomodarea grupurilor etnoculturale 

minoritare şi, în aceeaşi măsură, acomodarea şi deschiderea societăţii majoritare la modele 

specifice grupurilor minoritare. Educaţia multiculturală este considerată a fi, prin 

demersurile antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative, garantul unei societăţi 

multiculturale viabile, factor diminuare a conflictualităţii. Orice program de educaţie 

multiculturală include promovarea idealurilor democratice ale respectării demnităţii umane, 

egalităţii între oameni, al justiţiei, al toleranţei faţă de opiniile celuilalt.  Pentru a-i ajuta pe 

elevi să obţină succesul şcolar dorit, profesorii trebuie să-i trateze pe toţi în mod echitabil; 

trebuie să conceapă  programe  de instruire astfel încăt să răspundă caracteristicilor fiecăruia 

şi ale tuturor. Elevii au tendinţa de a fi toleranţi unii cu alţii atunci când li se crează în mod 

continuu oportunităţi de a interacţiona.  

Unele dintre aceste interacţiuni se pot realiza în contextul activităţilor desfăşurate în sala 

de clasă, de exemplu: 

 se pot organiza discuţii în care elevii descriu tradiţiile, convenţiile, percepţiile 

specifice grupului lor etnic;  

 se stimulează prieteniile între elevi prin organizarea diferitelor activităţi de învăţare 

care presupun cooperarea, ori prin organizarea unor activităţi extraşcolare la care 

participă toţi elevii;  

 poate fi încurajată învăţarea unor elemente simple ale limbii native a celorlalţi colegi. 

În şcolile omogene cultural se inițiază acţiuni extraşcolare care îi angajează pe elevi în 

diferite proiecte comunitare prin care se fac mici servicii unui anumit grup etnic din 

localitate.  

  se încurajează comunicarea prin internet cu elevi aparţinând altor etnii, pentru a 

face schimb de ştiri, fotografii, muzică sau imagini ale produselor artizanale specifice 

fiecărui grup etnic. Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru 

eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor, astfel profesorii 

trebuie să-şi conştientizeze propriile prejudecăţi să fie corect formaţi, să ia în 



                                                                                                   
  

considerare condiţiile sociale şi nevoile minorităţilor. „Toţi copiii trebuie să înveţe să 

trăiască şi să interacţioneze pozitiv în această lume diversă. A învăţa recunoaşterea 

diversităţii codurilor culturale diferite, a şti să comunici într-un context intercultural, a 

lua cunoştinţă de propria identitate culturală, a fi capabil de a trece dincolo de 

stereotipuri şi prejudecăţi acestea ar putea fi obiectivele unei practici interculturale 

lărgite în educaţie.” 

Care sunt obiectivele acesteia şi ce ar trebui să facă şcoala pentru a pune în practică acest 

concept. 

 Cadrele didactice ar trebui să dezvolte elevilor deprinderi legate de viaţa într-o 

societate multiculturală/ interculturală,  

 Cadrele didactice ar trebui să formeze elevilor atitudini, cum ar fi respectul pentru 

diversitatea culturală, identitatea culturală proprie şi a celorlalţi, refuzul discriminării 

şi intoleranţei;  

 Să stimuleze participarea la acţiuni în sensul promovării principiilor unei societăţi 

interculturale şi a combaterii discriminării şi intoleranţei. ”Educaţia interculturală 

vizează dezvoltarea unei educaţii pentru toţi în spiritul recunoaşterii deosebirilor ce 

există în sânul aceleiaşi societăţi. Educaţia interculturală constituie „o opţiune 

ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel 

încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării 

sistemelor de valori”  

Profesorul trebuie să acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativă şi creativităţii, 

centrarea întregii acţiuni să fie pe elev. Câteva direcţii pe care acesta se poate axa:  

 pătrunderea diversităţii etnice şi culturale în tot mediul înconjurător;  

 preţuirea diversităţii;  

 întărirea şi afirmarea propriei identităţi;  

 introducerea conţinuturilor etnice şi a diferenţelor culturale în  învăţământ; 

 recunoaşterea sărbătorilor şi a festivităţilor specifice grupurilor etnice;  

 folosirea diferitelor experienţe în învăţare;  

 recunoaşterea succeselor şi a contribuţiilor membrilor unui grup;  

 valorificarea în curriculum a resurselor comunităţii locale;  



                                                                                                   
  

 antrenarea tuturor copiilor în studiul continuu al comunităţii locale; 

  interpretarea succeselor şi a performanţelor din perspectiva valorilor unui grup.  

Multiculturalitatea reprezintă suma caracteristicilor, credinţelor, convingerilor şi orientărilor 

indivizilor, într-un spaţiu relativ restrâns, care se află sub protecţia guvernelor şi a 

organizaţiilor internaţionale, este o formă de definire a identităţilor individuale. 

Multiculturalitatea există din din momentul în care a avut loc colonizarea Americii.  

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii de ştiinţă călătoreau şi făceau cunoscute ideile şi 

conceptele din întreaga lume. Diversitatea este esenţa multiculturalităţii.  

În zilele noastre multiculturalitatea se bazează pe toleranţă, susţinerea şi plăcerea de a te 

vedea înconjurat de o mulțime de idei, concepte, credinţe şi personalităţi provenite din 

medii culturale  diferite. Pe teritoriul Europei multiculturalitatea este dată de însumarea 

culturilor tuturor popoarelor care o alcătuiesc. Pe teritoriul României multiculturalitatea este 

prezentată începând cu  cronicile lui Miron Costin. Această diversitate o vedem mai 

pronunţat în rândurile tinerilor, datorită faptului că aceştia sunt fără prejudecăţi şi acceptă 

cu ușurință noutatea şi ştiu cum să îşi păstreze identitatea în faţa multitudii de păreri şi 

opţiuni religioase ale celor cu care intră în contact.   

Educaţia interculturală reprezintă o reinterpretare şi o reformulare a scopurilor, 

conţinuturilor, strategiilor şi sistemelor sale de evaluare. 

Educaţia interculturală presupune asigurarea unei comunicări autentice cu sine, a face 

cunoştinţă cu propria identitate culturală, dar si comunicarea cu un alt grup. Se urmăreşte 

astfel construcţia activă a identităţii de cetăţean al Europei şi al lumii.                                        

Multiculturalitatea, realizată prin educația interculturală, presupune  existența unor indivizi 

aparținând mai multor etnii sau grupuri etno–culturale. Este necesar a se integra în spațiul 

educațional unele principii precum: toleranța, egalitatea, complementaritatea valorilor, dar 

mai ales să exploateze specificul spiritual al valorilor locale atașându-le la valorile generale 

ale umanității.   

Comunicarea multiculturală presupune să fim capabili să construim o atitudine de învăţare 

şi acceptare a diversităţii,  să arătăm respect pentru partenerii culturali, să ascultăm atent o 

altă persoană, să evitam discriminările şi prejudecăţile, să fim capabili să ne formăm 



                                                                                                   
  

competenţe lingvistice astfel încât să putem comunica în alte limbi si să învăţăm să ne 

adaptăm la situaţii noi. 

 

 

Evaluarea finală constă în realizarea și susținerea portofoliului care conține 2 teme: un eseu 

și un studiu de caz. 
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