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EDUCAȚIA PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎN EDUCAȚIE  

Formator prof. metodist Șandru Valeria 

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA 

 

TEMATICĂ ABORDATĂ: 

Tema 1 - Cadrul legal. Clarificarea conceptelor 

Tema 2 - Democratizarea invatamantului si perspective privind egalitatea de șanse 

Tema 3 - Stereotipuri, prejudecati, discriminare, segregare 

Tema 4 – Educatia interculturala 

Tema 5 - Educatia incluziva 

Tema 6 - Practici educationale privind stimularea participarii la educatie a copiiilor/ tinerilor apartinand 

grupurilor dezavantajate/vulnerabile 

 

Tema 1 – Cadrul legal. Clarificarea conceptelor 

1. Egalitatea de sanse, legi  anti-discriminare in legislatia internationale/ europeana 

 Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Conventia Natiunilor Unite – stipuleaza eliminarea tuturor 

formelor de discriminare. Recunosc dreptul la egalitate in fata legii si protectia impotriva discriminarii ca fiind drepturi 

universale. 

 Conventia Europeana a Drepturilor Omului a stabilit inca din 1950 interzicerea discriminarii pe baza de sex in 

relatie cu drepturile cuprinse in Conventie. 

 Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului (1960); 

 Conventia cu privire la drepturile copilului (1989); 

 Tratatul de la Amsterdam (1997) – permite adoptarea de catre toate statele membre ale Comunitatii Europene a 

tuturor mijloacelor adecvate pentru a lupta impotriva discriminarii pe motive de sex, rasa, etnie, religie, convingeri, 

dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. 

 Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (2000) – se stipuleaza faptul ca toate persoanele sunt egale 

in fata legii si se interzice orice forma de discriminare, in special discriminarea pe motive de sex, rasa, originr etnica 

sau sociala, cxaracteristici genetice, limba, religie, convingeri politice sau de alta natura, apartinand unei minoritati 

nationale, proprietate, nastere, handicap, varsta sau orientare sexuala. 

 Directiva Consiliului 2000/78/EC din no. 2000 – stabileste cadrul general de combatere a discriminarii. Sunt definiti 

termenii de “discriminare directa” si “discriminare indirecta”.  

Discriminarea directa apare atunci cand, intr-o anumita situatie, o persoana este tratata mai putin favorabil decat este 

tratata o alta persoana intr-o situatie asemanatoare; acest tratament nefavorabil este aplicat persoanei pe motive de 

apartenenta religioasa ori convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala. 

Discriminarea indirecta apare atunci cand o dispozitie, un criteriu sau o practica aparent neutra creeaza la un moment 

dat dezavantaj unei persoane in raport cu alta persoana pornind de la motive care tin de religia, convingerile, 

handicapul, orientare sexuala sau varsta persoanei. 

 Strategia pentru egalitate intre barbati si femei 2010 – 2015 – reprezinta programul de lucru al Comisiei pentru 

aceasta perioada. 

 

2. Egalitatea de sanse, legi  anti-discriminare  in legislatia romaneasca 

                  Introducerea prevederilor europene in legislatia romaneasca a generat existenta in cadrul normativ romanesc a doua 

pachete legislative care reglementeaza egalitatea de sanse pentru barbati si femei, pe de o parte si discriminarea, pe de 

alta parte. Ambele pachete legislative includ si prevederi referitoare la problematica egalitatii de gen. 

 Constitutia Romaniei – consacra principiul egalitatii intre cetateni. 

 Legea 202/2002 – consacrata promovarii egalitatii de sanse intre femei si barbati in vederea eliminarii discriminarii pe 

criterii de sex. Sunt enumerate domeniile in care se aplica egalitatea de sanse: munca, educatie, sanatate, cultura si 

informare, politica, participare la decizii, accesului la servicii si altele. 

 Ordonanta Guvernului nr. 137/ 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 

formelor de discriminare. 
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 Legea nr. 27/2004 privind aprobarea O.G. nr. 77/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 137/2000 privind 

prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare. 

 Hotararea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea 

Discriminarii. 

 Notificarea nr. 29323/2004 privind promovarea principiilor scolii incluzive, ca scoala interculturala, deschisa tuturor, 

in care fiecare copil beneficiaza de acces egal la o educatie de calitate. 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1 din ian. 2011, art. 2 (4) – Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces 

la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe tot parcursul vietii, fara 

nicio forma de discriminare. 

 

DEFINIȚII: 

 Egalitatea de şanse  

Conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără 

limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei persoane la viata 

economica si sociala, fara deosebirede origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.  

 Egalitate in drepturi: 

 dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violenţelor sau maltratărilor din 

partea oricărui individ, grup sau instituţie; 

 drepturile politice; 

 drepturile civile, în special: dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei; dreptul de a părăsi ţara şi de a se 

întoarce în ţară; dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română; dreptul de a se căsători şi de a-şi alege 

partenerul; dreptul de proprietate; dreptul la moştenire; dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; 

dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare; dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere; dreptul de 

petiţionare; 

 drepturile economice, sociale şi culturale: dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă 

echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o 

remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare; dreptul la locuinţă; dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate 

socială şi la servicii sociale; dreptul la educaţie şi la pregătire profesională; dreptul de a lua parte, în condiţii de 

egalitate, la activităţi culturale şi sportive etc.; 

 dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosintei publice 

 Egalitate de tratament – presupune absenta oricarei forme de discriminare. 

Discriminare = orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare, 

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 prin lege, în domeniul politic, economic, 

social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (Ordonanţa nr. 137/2000, republicată) 

Criterii de discriminare 

 rasă;  

 culoare;  

 naţionalitate; 

 apartenenţa la o categorie defavorizata 

 religie;  

 categorie socială;  

 sex 

 responsabilitate familiala 

 vârstă;  

 

 Marginalizarea sociala: 

Pozitia sociala periferica, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele 

economice, politice, educaţionale şi comunicaţionale ale colectivităţii; ea se manifestă prin absenţa unui minimum de 

condiţii sociale de viaţă. (Legea nr. 116/2002) 

 boală cronică necontagioasa 

 infectare HIV; 

 etnie; 

 limbă; 

 caracteristici genetice;  

 opţiune politică; 

 orientare sexuală; 

 handicap; 

 activitate sindicală. 
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Grupuri vulnerabile/dezavantajate in ceea ce priveste participarea la educatie: populatie roma, persoane cu CES, 

HIV/SIDA.  

Termeni specifici: 

 deficienta – absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomice, fiziologice sau psihice) a 

individului, rezultand in urma unei maladii, accident sau perturbare, care ii impiedica participarea normala la 

activitatein societate; 

 handicap – dezavantaj social rezultat in urma unei deficiente sau incapacitati si care limiteaza sau impiedica 

indeplinireade catre individ a unui rol asteptat de societate; 

 dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sanatate a individului, factorii personali 

si factori externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui individ.(afectare, limitare si restrictie de 

participare). 

Sfera nevoilor speciale ale persoanei include urmatoarele categorii: 

a. persoana cu dizabilitati 

 afectarea vazului 

 afectarea auzului 

 afectare motorie 

 afectare neuromotorie 

 afectarea functiei psihice 

b. persoana cu dificultati de invatare/tulburari de comportament si socio-afective: 

 dificultati de invatare a citit-scrisului (disgrafie, dislexie); 

 dificultati de invatare a calculului matematic (discalculie); 

 dificultati de concentrare a atentiei; 

 hiperkinezie; 

 comportament deviant; delincventa juvenila. 

c. persoana apartinand drupurilor dezavantajate; criterii: 

 etnice – copii romi 

 lingvistice – copii apartinand minoritatilor nationale sau familiilor de emigranti; 

 socio-materiale – copii proveniti din familii monoparentale, din sistemul de protectie sociala, copii proveniti 

din familii al caror venit pe membru de familie este sub nivelul salariului mediu pe economie, copii ai caror 

parinti lucreaza in strainatate; 

 medicale – copii infectati HIV/SIDA, copii suferind de afectiuni cronice, copii cu incadrare in grad de 

handicap. 

 

Tema 2 – Democratizarea invatamantului si perspective privind egalitatea de șanse 

 

         Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane care vizeaza 

egalizarea sanselor de reusita scolara in conditiile unei instruiri de calitate. Implicarea democratizarii in domeniul 

educatiei presupune disponibilizarea efectiva a tuturor resurselor pedagogice – informationale, umane, materiale, 

financiare – existente la nivelul societatii, pentru formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape 

ale vietii, rolul si statutul de “obiect al educatiei”.  

        Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea practică a acestui 

principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ 

înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii secolului trecut le revendicau cu entuziasm 

pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este 

instrumentul cel mai important în dezvoltarea la maximum a acestor şanse.  

Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei speciilor – variabilitatea; indiferent de numărul 

indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi specializată, în funcţie de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, 

de aptitudinile şi interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile de cadre competente ale societăţii.  

         Acest nou principiu de politică şcolară a căpătat o expresie practică la începutul secolului al XX-lea când în Franţa 

şi în Germania s-au creat acele şcoli unice („Ecole unique“, respectiv ,,Einheitsschule“) în care obiectivul principal era 

acela ca toţi copiii să treacă printr-o şcolarizare minimă, comună şi identică, care să asigure, pentru cel puţin 4-6 ani, un 
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trunchi general de instruire. Din păcate, acestei şcolarizări iniţiatoare îi urma o şcolarizare postgenerală specializată spre 

care trecerea era marcată de un riguros examen de selecţie şi de aspre bariere birocratice, astfel încât învăţământul general 

obligatoriu, marea speranţă a secolului trecut ,,nu oferea decât o egalitate aparentă“. 

       Reformele secolului nostru, îndeosebi cele contemporane, urmăresc să asigure învăţământului, o democratizare 

autentică, în care educaţia să nu fie întreruptă pe baza unor criterii formale, iar barierele sociale, regionale, religioase etc. 

să nu mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare parte a indivizilor de dreptul lor natural la instruire.  

Bogdan Suchodlski notează că noul concept de egalitate în pedagogie reprezintă de fapt trecerea de la 

,,democraţia formală“ la ,,democraţia reală“, reformele constituind, după concepţia sa, mijlocul pertinent de îndeplinire a 

acestei treceri. ,,Această chestiune este o formă particulară a unei probleme mai generale, care, în istoria democraţiei, a 

fost formulată de mai mult timp şi care rămâne totdeauna deschisă, cu toată dezvoltarea sa. Este chestiunea referitoare la 

diferenţa dintre democraţia formală şi cea reală. Faptul că toţi copiii au aceeaşi posibilitate formală de a studia în toate 

tipurile de şcoli nu este încă o dovadă a existenţei egalităţii în educaţie. Este adevărat că egalitatea reală a şanselor este 

peste tot în lume mai mult estimată decât accesibilă, pentru că se disimulează frecvent realitatea şcolară, prezentându-se 

căile formale deschise ale instruirii publice precum şi căile accesibile în mod real pentru toţi.  

         Sociologia educaţiei se interesează îndeaproape în primul rând de cauzele care generează un asemenea fenomen. 

Una dintre condiţiile structurale care fac posibilă apariţia inegalităţii şanselor în faţa şcolii, o constituie caracterul 

piramidal al procesului de învăţământ. Indiferent de forma concretă de organizare şi de complexitatea reţelei de şcoli, 

sistemul de învăţământ este constituit în trepte, adică pe niveluri ierarhice. Aceasta înseamnă nu numai că diplomele 

corespunzătoare respectivelor trepte sunt valorizate în mod diferit, ci că, în general, accesul la o treaptă superioară 

presupune parcurgerea tuturor treptelor inferioare. Dacă dintr-o generaţie de copii intră aproape toţi în treptele obligatorii 

de învăţământ, apoi, pe măsură ce urcăm spre alte niveluri superioare, numărul lor devine din ce în ce mai mic. Trăsătura 

aceasta atât de firească şi de ,,naturală“ se realizează pe baza unui complex mecanism de selecţie cu ajutorul căruia o parte 

din tineri sunt menţinuţi în sistemul şcolar şi altă parte sunt eliminaţi. Aparent acest mecanism este de natură strict 

pedagogică, în sensul că toate criteriile formale de trecere de la o treaptă la alta se bazează pe conţinutul de cunoştinţe 

dobândite, evaluate cât mai obiectiv. S-ar părea că ceea ce contează sunt exclusiv meritele tânărului. În realitate, selecţia 

este eminamente socială cum se poate uşor demonstra. 

        Persistenţa inegalităţilor de şanse, chiar în ţările cu cea mai puternică politică de susţinere financiară a şcolii, 

constituie un fapt care a moderat mult optimismul manifestat în anii ’50-’60; succesele au fost doar parţiale, iar ţelul final 

– o societate fără inegalitate de şanse, inclusiv în domeniul educaţiei – este departe de a fi atins. Mai mult decât atât, s-au 

formulat argumente cum că anumite măsuri, aparent foarte democratice, cum este gratuitatea învăţământului, sunt 

profitabile pentru categoriile sociale privilegiate.  

          Stimularea procesului de democratizare a învăţământului presupune acţionarea asupra cauzelor care întreţin 

fenomenul de inegalitate atât în planul (ne)reuşitei şcolare individuale, cat si in planul institutiei scolare. 

Nereuşita şcolară depinde astfel în mare măsură de sărăcia moştenirii culturale preluată de elev de la familia sa. 

Această moştenire este obiectivată în valorile care orientează viaţa de familie, condiţionate de clasa socială sau de grupul 

social de apartenenţă, precum şi în practicile educaţionale promovate (relaţiile între părinţi –copii, climatul familial, 

atitudinea de şcoală, modul de organizare a vieţii cotidiene etc.).  

      Nereuşita şcolară depinde, în acelaşi timp, de ceea ce se petrece în mod obiectiv şi subiectiv la nivelul instituţiei 

şcolare. Există, pe de o parte, inegalitatea generată de o relaţie profesor – elev concepută în termenii ,,teoriei etichetării“ 

care, ignorând premisele instruirii diferenţiate, nu operează distincţiile necesare între performanţă şi comportament, între 

obiectivele de conţinut şi cele de ordin formativ. Pe de altă parte, nereuşita şcolară este generată de acele ,,disparităţi 

şcolare“ instituţionalizate prin:  

– selecţia timpurie care perturbă evoluţia normală a structurilor aptitudinale şi atitudinale ale personalităţii elevului; 

– clasele/grupele de nivel care creează în mod artificial anumite statusuri pedagogice, dezechilibrând procesul de formare-

dezvoltare echilibrat personalităţii elevului;  

– creşterea necondiţionată a efectivelor de elevi până la limita imposibilităţii realizării unui invatamant diferentiat, 

individualizat. 

– promovarea unei didactici a competiţiei, raportabilă la standarde abstracte şi inflexibile care ignoră resursele proprii 

unei pedagogii a succesului şcolar, bazată pe valorificarea deplină a potentialului pedagogic general, particular si 

individual. 

        Corelaţia funcţională dintre democratizarea învăţământului şi egalizarea şanselor de reuşită şcolară angajează 

adoptarea unor soluţii structurale, definite la nivel de politică a educaţiei:  
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a) prelungirea şcolarităţii obligatorii cel puţin până la vârsta de 16 ani, pe fondul aceluiaşi trunchi comun de pregătire 

generală, necesar pentru compensarea şi reducerea inegalităţilor de start; 

b) proiectarea unei instruiri diferenţiate operabilă la nivelul planului de învăţământ, a programelor şi a manualelor şcolare 

în condiţiile valorificării depline a potenţialului de formare-dezvoltare generală, particulară şi individuală a fiecărui elev;  

c) reorganizarea efectivelor şcolare în sens cantitativ (reducerea numărului de elevi pe clasă) şi calitativ (flexibilizarea 

structurilor prin valorificarea resurselor temporale şi spaţiale de instruire nonformală şi informală) în direcţia optimizării 

corelaţiei funcţionale profesor-elev;  

d) conceperea unei pedagogii a succesului şcolar în contextul valorificării depline a raportului dintre potenţialul bio-

psiho-socio-cultural al elevului şi condiţiile de formare-dezvoltare oferite de comunitatea naţională, teritorială, locală, 

dintre resursele educaţiei şi cerinţele societăţii; 

e) generalizarea asistentei psihopedagogice de specialitate a tuturor „candidatilor la scolarizare” valorificand resursele 

educatiei formale si non-formale, cu participarea tuturor factorilor implicati: profesori consilieri scolari, profesori 

logopezi, profesori de sprijin/itineranti, educatoare, invatatori, profesori, mediatori scolari, parinti, medici etc; 

f) dobandirea culturii generale/trunchiului comun, in contextul unui invatamant de calitate; 

g) orientarea pe profiluri de studii. 

          Practica democratizarii invatamantului evidentiaza doua tendinte: democratizare cantitativa si democratizare 

calitativa. Aceste tendinte marcheaza evolutiile inregistrate la nivelul raporturilor existente intre doctrinele afirmate si 

politicile educationale asumate la scara valorilor sociale in diferite etape. 

Democratizarea cantitativa a invatamantului marcheaza stadiul “scolii de masa” si presupune doar accesibilitatea 

“candidatilor la educatie” la nivelul “intrarii” in sistem, accesibilitate legitimata ca obligativitate in cadrul scolii generale. 

Ea nu angajeaza astfel responsabilitatea pedagogica si sociala a invatamantului prin evaluarea calitatii acestuia in functie 

de nivelul de egalizare reala a sanselor elevilor consemnat la “iesirea” din sistem. 

Democratizarea calitativa a invatamantului marcheaza trecerea spre o noua calitate a institutiei scolare si 

presupune nu numai asigurarea accesibilitatii “candidatilor la educatie” la intrareain sistem ci si egalizarea sanselor reale 

ale acestora, confirmate in diferite grade, la “iesirea” din sistem. Aceasta perspectiva manageriala – bazata pe evaluarea 

raportului dintre intrarea in sistem – calitatea procesului de instruire – iesirea din sistem – implica, pe de o parte, 

responsabilitatea pedagogica si sociala a institutiei scolare, in general, iar pe de alta parte, a comunitatii educative, in mod 

special. 

         Procesul de democratizare a învăţământului angajează, în acelaşi timp, rezolvarea managerială a problematicii 

conducerii şcolii. Aceasta presupune pe de o parte, trecerea de la democraţia politică, funcţională, în planul ideilor 

generale, la democraţia socială, implicată în viaţa comunităţii, ,,prin delegări temporale reversibile pe baza unei 

competenţe presupuse“ şi demonstrate (P. Bourdieu); pe de altă parte, presupune valorificarea funcţiilor managementului 

pedagogic (planificare-organizare; orientare metodologică; reglare-autoreglare) în termenii unei acţiuni de informare-

evaluare cu scop de diagnoză-decizie/cu valoare de prognoză (S. Cristea) . 

           Egalitatea şanselor semnifica, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini diferite, "o 

educaţie pentru toţi şi pentru fiecare", o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-

economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice - evitându-se omogenizarea şi încurajându-

se diversitatea - care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de 

politicile de egalizare a şanselor care au avut ca obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea 

competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip "a doua şansă" pentru cei care au părăsit sistemul educativ, 

integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

Această perspectivă asupra educaţiei revine în actualitate prin conţinutul Memorandum-ului privind învăţarea 

permanentă, prin obiectivele şi mesajele cheie transmise tuturor statelor membre ale UE şi celor în curs de aderare. 

Documentul nu se mai referă numai la educaţia şi formarea iniţială, ci acordă educaţiei noi dimensiuni şi valenţe, fiind 

considerată ca un continuu pe durata întregii vieţi.  

Uniunea Europeana promoveaza drepturile fundamentale, nediscriminarea si egalitatea de sanse pentru toti. 

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au declarat anul 2007 – Anul Europea al Egalitatii de Sanse pentru 

Toti, in vederea asigurarii unei participari depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de 

origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala. 

Cetatenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex, etnie, religie, varsta, dizabilitati sau orientare 

sexuala. In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania s-a angajat sa respecte aceste drepturi si sa promoveze 

diversitatea. 
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Pe lângă politicile educaţionale promovate există o serie de factori de risc cu privire la “exercitarea” dreptului la educaţie 

(dimensiunea formală a egalităţii şanselor), factori induşi de caracteristicile individuale ale copiilor, ale mediului socio-

familial şi şcolar, ale grupurilor sociale din care fac parte copiii etc.  

Tema 3 – Stereotipuri, prejudecati, discriminare, segregare 

      Una dintre valorile promovate de educaţie este non-discriminarea şi excluderea inechităţii sociale, cuturale, 

economice şi de gen (asigurarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie, printr-o abordare 

educaţională echilibrată). În acest sens, cadrul didactic trebuie să evite exprimările de tip discriminator, etichetarea, să nu 

manifeste prejudecăţi faţă de copii, ci sa aiba permanent in vedere nevoile educaţionale ale fiecărui copil, astfel încât toţi 

să se simtă acceptaţi şi valorizaţi. In practica educationala insa lucrurile nu stau intotdeauna asa. 

           Stereotipuri, etichete, prejudecati 

        Stereotipurile sunt modalitati de a caracteriza oamenii atasându-le etichete.  

Adesea, stereotipurile au rolul de a explica si a justifica atitudinile si comportamentele pe care le avem fata de ceilalti. 

        Eticheta este o descriere succinta a comportamentului/felului de a fi al unei persoane. Etichetele pot fi pozitive sau 

negative. In ambele cazuri efectul este  intarirea acelui comportament/mod de a fi. 

       Teoria etichetarii afirmă că un comportament “problemă” este acel comportament care a fost etichetat drept 

problematic; că actul etichetării este cel care creează problema, şi nu indivizii. Teoria etichetării argumenteaza că 

etichetele, în mod curent, emană de la un fel de autoritate; de exemplu, un profesor, un părinte sau o persoană importantă, 

care repetă şi consolidează eticheta până când aceasta devine ferm asociată unui individ. Teoria mai afirmă că atunci când 

etichetele sunt ataşate oamenilor, poate fi dificil pentru un individ să mai scape de ele; individul poate ajunge să le 

accepte, le interiorizează şi crede că sunt adevărate.   

         Etichetarea în clasă 

Etichetarea se practica si în educaţie. Există feluri variate în care profesorii îşi folosesc experienţa pentru a eticheta şi 

categoriza elevii: 

          Atunci când un profesor ia o clasă nouă, el va tinde să împartă clasa în trei categorii:  

 “buni”, care sunt conform aşteptărilor sale; 

 „care nu se remarcă nici prin conformitate, nici prin deviere”; 

 “răi”, care deviază. 

 Numele  elevilor din  categoriile extreme sunt învăţate imediat de profesor. În ce-i priveşte pe cei din categoria de 

mijloc, numele reale sunt învăţate mult mai încet.  

Efectele posibile ale categorizarii elevilor: 

 determina interacţiunea viitoare dintre profesori si elevi (“categoria de elev” este folosita ca punct de referinţă 

pentru interpretarea comportamentului unui elev); 

 eticheta este preluata de ceilalti (profesori si colegi de clasa); 

 contribuie la structurarea „eului oglindit” (oglinda este comportamentul celorlalti fata de persoana in cauza); 

 asteptarile determina rezultatele (efectul Pygmalion); 

 generalizarea asteptarilor (efectul halo). 

Factori care relativizeaza efectele negative ale etichetarii: 

 Centrarea pe actiunile elevului si nu pe persoana sa; 

 Luarea in considerare a  posibilitatii ca elevul sa-si schimbe comportamentul; 

 incurajarea permanenta a schimbarii; 

 Atitudinea critica fata de raspândirea asa-numitului „efect de cancelarie”; 

 Constientizarea efectelor etichetarii; 

 Sublinierea progresului individual al elevului si nu compararea sa cu ceilalti; 

 Folosirea „etichetarii pozitive” (ajuta elevul sa-si realizeze intregul potential). 

Teoria etichetei (Cercul vicios) 

 

                   Modelul negativ 

Copilul/elevul cu CES este perceput ca anormal 

                    Modelul pozitiv 

Copilul/elevul cu CES este considerat a fi la fel cu ceilalti, 

doar ca are niste inabilitati 

Comportamentul 

adulților 

 

 Sunt nesiguri, le este frica ; 

 Asteptarile fata de copil sunt 

Comportamentul 

adultilor 

 

 Exprima intelegere si siguranta ; 

 intelegerea aduce acceptarea 
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Comportamentul 

celorlalti copii 

 

 

 

Cum va fi afectat 

copilul 

 

 

 

 

 

Cum interpreteaza 

adultii ceea ce se 

intâmpla in grup 

scazute ; 

 Se focalizeaza pe 

comportamentul deviant al 

copilului 

 Vor face la fel ca adul]ii ; 

 Vor intelege de ce au adul]ii 

aceasta atitudine (modelul 

adultilor) 

 Va simti ca ceilalti copii nu il 

accepta ; 

 Va considera ca adultii se 

comporta in mod diferit fata de 

el ; 

 Imaginea de sine devine tot mai 

negativa ; 

 Orice problema in grup apare 

datorita copilului cu CES ; 

 Copilul cu CES nu este 

considerat ca integrat in grup, ci ca 

« outsider » 

 

 

 

 

Comportamentul 

celorlalti copii 

 

 

 

 

 

Cum va fi afectat 

copilul 

 

 

Cum interpreteaza 

adultii ceea ce se 

intâmpla in grup 

 

copilului             creste increderea in 

sine a copilului; copilul va evolua 

pozitiv, ca si ceilalti; 

 vor privi copilul cu CES ca pe un 

prieten care are niste dificultati si ca 

urmare are nevoie de ajutor; 

 vor avea relatii mai bune in grup; 

 comportamentul lui in grup se va 

dezvolta pozitiv ; 

 imaginea de sine va fi mai buna ; 

 vor constata ca ceilalti copii il 

accepta pe copilul cu CES 

 vor vedea cum copilul cu CES se 

dezvolta ca parte a grupului caruia ii 

apartine ; 

 vor constata progrese la nivelul 

grupului, datorate chiar prezentei 

copilului cu CES. 

 

Prejudecati  

Diferenta dintre stereotipuri si prejudecati nu este foarte usor de sesizat: este greu de spus unde se termina una si 

incepe cealalta. 

Prejudecata este o opinie, idee preconceputa, adeseori nefavorabila, despre un anumit lucru despre un anumit grup, 

formata inainte de investigarea tuturor fatetelor pe care acestea le implica. A face presupuneri despre ce si cum sunt 

ceilalti este mai usor decât a incerca sa-i cunoastem. 

Cele mai intâlnite prejudecati sunt cele referitoare la etnie, rasa, religie (elemente fundamentale ale identitatii 

culturale). 

Discriminare, segregare 

Prejudecatile pe care le avem despre ceilalti conduc la discriminare si marginalizare. 

               Discriminarea este actiunea prin care o persoana este tratata nedrept din cauza unor atitudini bazate pe 

prejudecati. Prejudecata este credinta, in timp ce discriminarea este actiunea (prejudecata manifestata). 

            Discriminare pozitiva - modalitate de a contrabalansa discriminarea negativa  si reprezinta  usoara favorizare a 

unui grup (de regula mionoritar) aflat in dificultate pentru a recupera   mai rapid anumite tipuri de decalaj (economic, 

cultural etc.). 

           Principii ale combaterii discriminarii : 

 politica sanselor egale ; 

 reprezentativitatea in organismele de decizie ; 

 tratamentul egal (implica tratament asemanator daca persoanele sunt asemanatoare sau diferentiat, daca nu sunt 

asemanatoare si prezinta nevoi diferite. 

  Concluzii: 

 intre oameni exista asemanari si deosebiri, fiecare este o fiinta unica, singulara; 

 aparitia stereotipurilor (etichetelor) se bazeaza pe faptul ca diferentele sunt supraevaluate, iar asemanarile subevaluate; 

 deosebirile dintre oameni nu trebuie sa conduca la concluzia ca acei oameni sau grupuri sunt mai bune sau mai rele; 

 unii oameni pot fi exclusi de la anumite activitati sau din anumite grupuri din cauza prejudecatilor pe care le avem 

despre ei. 

      Segregarea 

 forma grava de discriminare ; 

 separarea fizica, intentionata sau neintentionata, a unor copii de restul copiilor in scoli, clase , cladiri; 

 are drept consecinta accesul inegal al copiilor la o educatie de calitate. 
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     Forme  de segregare in invatamânt : 

 scolile speciale 

 scolile de tip « gheto » 

       Forme de segregare scolara pentru copiii romi: 

 Segregare de tip rezidential fara acces la scoli nesegregate in apropiere ; 

 Segregare de tip rezidential cu posibilitatea de mutare in scoli nesegregate in apropiere ; 

 Clase segregate intentionat in scoli mixte ; 

 Clase segregate “accidental” in scoli mixte. 

Solutia:    educatia incluziva si educatia interculturala intr-o scoala incluziva.                                 

Tema 4 - Educatia interculturala 

1. De la societatea multiculturala la societatea interculturala 

       Cultura – ansamblu de:     mituri, valori, norme ;  obiceiuri si traditii ;  modele de actiune (moduri de a face diferite 

lucruri);  comportamente si atitudini. 

       Subcultura – cultura unui grup mai restrâns (minoritati etnice, grupuri cu credinte religioase diferite de cele ale 

majoritatii, oameni cu nevoi speciale, homosexuali si lesbiene, oameni care practica o anumita meserie, oameni care 

lucreaza in aceeasi institutie, membrii unei generatii, diferite grupuri de tineri etc.). 

       Multiculturalitatea – existenta in acelasi mediu a mai multor culturi, fara a avea conflicte, dar si fara a derula 

relatii permanente si consistente de schimb si cooperare. 

        Interculturalitatea – interactiunea dintre mai multe culturi care coexista in acelasi mediu, schimbul si 

recunoasterea mutuala privind valori, traditii si moduri de viata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fiecare dintre noi se naste intr-o anumita cultura ale carei elemente trebuie sa le invatam pe tot parcursul vietii. 

Transferul unei culturi de la generatiile adulte  catre noile generatii = socializare.  

          Agentii socializarii : familia, scoala, mass-media, grupurile de egali, grupurile de interese din cadrul societatii etc. 

         Familie = socializare primara. 

        Scoala - socializare secundara (contactul cu valorile si normele culturii dominante pe care trebuie sa si le 

insuseasca si sa le practice pentru a reusi in plan social).  

Ce se intâmpla cu grupurile minoritare ? Sunt adesea fortate sa adere neconditionat la regulile majoritatii si – implicit – sa 

renunte la elementele specifice propriei culturi (aceasta situatie explica abandonul si esecul scolar crescut in rândul 

copiilor romi).  

      Scoala/clasa de elevi = este o societate si o comunitate in miniatura ; este o comunitate de invatare caracterizata prin 

diversitate (moduri si stiluri diferite de invatare ale elevilor, grupuri socio-culturale diferite). 

         

 

 

 

 

 

 

 

Societatea multiculturala - faze: 

1. 1. diferentele sunt tolerate, dar nu si 

acceptate sau pretuite; 

2. diferentele sunt recunoscute, 

acceptate si pretuite. 

Societatea interculturala - faze: 

1.interactiune si influente reciproc pozitive; 

2.dinamism si reciprocitate, constituirea sentimentului de 

solidaritate (obligatia morala de a asigura salvgardarea 

drepturilor celorlalti, alaturi de promovarea propriilor 

drepturi) 

SO 

SOCIETATEA CONTEMPORANA - DIVERSITATE, INTERDEPENDENTA, 

SCHI MBARE  = SA INVATAM  SA TRAIM IMPREUNA 
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a. Se adapteaza  ritmului si cerin]elor scolii 

b. scoala se transforma si se adapteaza      

individualitatilor 

 

2. Educatie monoculturala - educatie interculturala 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba si cultura minoritatilor                           - vizeaza abordarea pozitiva a diferentelor; 

sunt vazute ca niste probleme                        - este o dimensiune a intregului curriculum ; 

si nu ca elemente ale propriei                         - urmareste formarea de atitudini pozitive si    

identitati sau ca sursa a diversitatii                    active fata de alte culturi ;              

de cultura si traditii                                                  

 

 

                                                  

                  Efecte :                                                              Efecte: 

 credinta in superioritatea implicita            - dezvoltarea abilitatilor tinerilor de a cunoa[te  

a culturii majoritare ;                                         si a valoriza alte culturi ;  

 irosirea resurselor culturilor                      - dezvoltarea abilitatilor de a recunoaste  

minoritare ;                                                       si a evalua in mod pozitiv diferentele si 

 sentimentul apartenentei la o cultura          diversitatea ; 

 inferioara (pentru cei ce apartin                   - dezvoltarea comportamentului si  atitudinilor 

culturilor minoritare) ;                                        pozitive fata de oamenii din alte culturi ; 

 limitarea posibilitatilor de adaptare a         - dezvoltarea abilitatilor de a recunoaste           

tinerilor apartinând culturii majoritare                inegalitatile, nedreptatile, rasismul,  

 la diversitatea  promovata in spajiul                stereotipizarile si prejudecatile ; 

 Uniunii Europene.                                          – dezvoltarea sentimentului de solidaritate 

                                                                          si a dorintei de a-l exprima prin actiune. 

 Tema 5.  Educatia incluziva 

 

                De la integrare la incluziune 

        Educatia – drept al fiecarui copil, intarit de dreptul de a participa la viata sociala si de ideea multiculturalismului 

(acceptarea si valorizarea diferentelor). 

       In conditiile actuale, scoala trebuie sa-si extinda scopul si rolul pentru a putea raspunde unei mai mari diversitati de 

copii. Invatamântul, in calitatea sa de prestator de servicii, trebuie sa se adapteze cerintelor copiilor si nu invers.  Altfel 

spus,  este necesar sa se faca trecerea de la integrare la incluziune. 

 

Relatia copilului cu scoala :  integrare / incluziune 

 

 

 

 

 

 

Societate 

multiculturala 

Societate 

interculturala 

Educatie 

monoculturala 

Educatie 

interculturala 

                                      

   COPILUL 

 

     SCOALA 
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Integrarea este asimilarea unui elev în educaţia de masă, unde acesta se adaptează (sau nu) politicilor, practicilor 

şi curriculum-urilor existente în şcoala respectivă, în timp ce şcoala în sine rămâne în mare parte neschimbată.   

Există mai multe forme de integrare, din care menţionăm trei forme principale:  

 Integrarea locaţională: în care elevii sunt plasaţi în acelaşi perimetru cu şcoala de masă, dar în care unii elevi 

sunt găzduiţi în clase sau unităţi separate sau urmează un curriculum diferit.   

 Integrarea socială: în care elevii ce frecventează clase sau unităţi speciale au posibilitatea de a socializa cu elevii 

din şcoala de masă, de exemplu, pe terenul de joacă, în pauza de masă, la întâlnirile la care participă toată şcoala. 

 Integrare funcţională: în care se prevede (deşi nu întotdeauna în mod consecvent şi riguros) participarea comună 

în cadrul programelor educaţionale care includ toţi elevii.  

Spre deosebire de aceasta, incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi şcolile să se schimbe şi 

să se adapteze pentru a răspunde nevoilor elevilor.   

 Educatia incluziva 

         Declaratia de la Salamanca din 1994 introduce un nou cadru conceptual „educatie/scoala incluziva”. In acest 

document se stipuleaza: 

„...scolile trebuie sa-i primeasca pe toti copiii, indiferent de conditia lor fizica, intelectuala, sociala, afectiva, lingvistica 

sau deorice natura. Trebuie deci sa fie inclusi copii cu dizabilitati si copii talentati, copii ai strazii si copii care muncesc, 

copii proveniti din zone izolate, din populatii nomade sau careapartin minoritatilor lingvistice, etnice sau culturale si copii 

care provin din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate... 

.....Principiul fundamental al scolii incluzive este ca toti copiii trebuie sa invete impreuna, oricand acest lucru este posibil, 

indiferent de dificultatile pe care acestia le pot avea sau dediferentele care pot exista intre ei. Scolile incluzive trebuie sa 

recunoasca si sa raspunda nevoilor diferite ale elevilor, tinand cont de existenta atat a unor stiluri diferite de invatare cat si 

a unor ritmuri diferite si asigurand o educatie de calitate pentru toti prin intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor 

masuri organizationale, strategii de predare, a unui anumit mod de utilizarea resurselor si paretenriatelor cu comunitatile 

din care fac parte. Trebuie saexiste un continuum de sprijin si servicii corespunzator continuumului de nevoi speciale 

intalnite in fiecare scoala”. 

    Educatia incluziva: 

 provocare spre schimbarea atitudinilor si mentalitatilor precum si a politicilor si practicilor  de excludere si 

segregare. 

 corespunde unei noi pedagogii care este pedagogia diversitatii (elimina discriminarea si segregarea ; raspunde 

nevoilor individuale de valorizare sI potentare dar si nevoilor sociale de participare si dezvoltare); 

 se bazeaza pe conceptul de educatie pentru toti care la nivelul practicii scolare inseamna rezolvarea difficultatilor 

de invatare pe care le intâmpina copiii; 

 permite prezenta, participarea si reusita tuturor elevilor scolii; 

 implica o restructurare a culturii, politicilor si practicilor scolii pentru ca aceasta sa poata raspunde diversitatii 

elevilor; 

 recunoaste faptul ca toti copiii pot sa invete; 

 recunoaste si respecta diferentele dintre copii: varsta, gen, etnie, limba, handicap, stare de sanatate etc.; 

 raspunde nevoilor tuturor copiilor; 

 face parte dintr-o strategie mai larga pentru promovarea unei societati incluzive; 

 este un proces dinamic care evolueaza permanent; 

 este esentiala in demersul catreo educatie de calitate pentru toti. 

Conceptul de educaţie incluzivă a apărut ca urmare a recunoaşterii faptului că integrarea nu era suficientă pentru a 

împiedica marginalizarea copiilor cu nevoi speciale, copiilor cu deficienţe sau a acelora care diferă în alt mod faţă de 

„norma” generală. Se recunoaşte acum faptul că nu putem să ne aşteptăm ca elevii să se adapteze în mod miraculos pentru 

a se armoniza cu politici şi practici şcolare ce au fost iniţial elaborate în vederea educării unei majorităţi dominante de 

copii, omogenă din punct de vedere cultural şi fără dizabilităţi. De asemenea, nu este acceptabil nici să căutăm să „re-

modelăm” copiii care sunt diferiţi, presupunând că nu este nimic rău dacă aceştia pierd sau sunt forţaţi să îşi ascundă 

aspecte importante ale propriei persoane, aspecte care le definesc identitatea. Recunoscând necesitatea educaţiei incluzive, 

ne plasăm în sfârşit în punctul în care se acceptă că principiul de bază al unui sistem educaţional public este acela că 
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şcoala trebuie să fie pentru toţi copiii, că aceştia pot şi trebuie să fie educaţi împreună dacă urmează să trăiască 

împreună şi că şcoala trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a răspunde nevoilor copiilor pe care îi educă.     

          Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în stucturi obişnuite ale învăţământului 

preşcolar, şcolar şi superior.  Incluziunea inseamna ca toţi copiii să participe la viaţa şi activităţile şcolii indiferent de 

nevoile pe care le au. Incluziunea este văzută ca un proces continuu de depăşire a barierelor de învăţare şi participare 

pentru toţi copiii şi tinerii.  

      Indexul pentru incluziune, publicat pentru prima dată în 2000 de Centrul de Educaţie Incluzivă 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 cursanţilor din culturile, curriculumul şi comunităţile şcolilor locale”. În acest sens incluziunea şi 

segregarea nu sunt stări fixe. Şcolile se îndreaptă treptat spre incluziune rezolvând problema segregării. 

        Educaţia incluzivă se referă la sprijinirea şcolilor în depăşirea obstacolelor pentru ca acestea să poată progresa şi să 

poate veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor. 

Principiile incluziunii 

       1. Principiul drepturilor egale. Fiecare fiinta umana are dreptul la o dezvoltare personala, sociala si intelectuala si 

trebuie ss aiba asigurate ocaziile de a-si desavârsi potentialul propriu de dezvoltare. 

2. Principiul unicitatii. Fiecare fiinta umana este unica in termeni de caracteristici, interese, abilitati, motivatii si 

nevoi de invatare. 

3. Principiul diversitatii. Sistemul educational trebuie astfel proiectat incât sa ia in calcul si sa-si asume intreaga 

diversitate a persoanelor pe care le antreneaza 

4. Principiul accesului si participarii. Toti cei care au nevoi/cerinte speciale    si/sau dizabilitati ar trebui sa aiba 

acces la o educatie adecvata si de calitate. 

        

Principiile incluziunii se subsumeaza ideii de eductie pentru toti care presupune o noua orientare sau schimbare de 

optica ce pune accentul pe : cooperare, parteneriat, invatare sociala si valorizare a relatiilor pozitive, umaniste in 

educatie. 

Care sunt efectele incluziunii în cadrul educaţiei? 

Incluziunea în educaţie implică: 

 Aprecierea tuturor cursanţilor şi a personalului în mod egal  

 Creşterea gradului de participare a cursanţilor şi reducerea excluderii lor din culturile, curriculumul şi 

comunităţile şcolilor  

 Restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli încât acestea să răspundă diversităţii vârstelor populaţiei 

şcolare  

 Reducerea barierelor de învăţare şi participarea tuturor cursanţilor  

 Învăţarea din încercările de a depăşi barierele care împiedică anumiţi cursanţi să aibă acces şi să participare la 

procesul de luare a deciziilor  

 Utilizarea diferenţelor dintre cursanţi drept resurse de sprijinirea a procesului de învăţare şi nu transformarea 

acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite    

 Recunoaşterea dreptului studenţilor la o educaţie de bună calitate în localitatea lor  

 Îmbunătăţirea şcolilor atât pentru personal cât şi pentru cursanţi  

 Sublinierea rolului şcolilor atât în cadrul procesului de construirea a comunităţii şi de dezvoltare cât şi în procesul 

de îmbunătătire a rezultatelor  

 Încurajarea relaţiilor de ajutorare reciprocă dintre şcoli şi comunităţi  

 Renoaşterea faptului că incluziunea în educaţie reprezintă un aspect al incluziunii în societate  

 

Tema 6  Practici educationale privind stimularea participarii la  educatie a copiilor/tinerilor apartinand 

grupurilor dezavantajate/ vulnerabile 

       Dincolo de ceea ce cadrul didactic poate face pentru a asigura învățarea fiecărui elev, sunt situații în care este nevoie 

de servicii de suport suplimentare, pentru elevii cu dificultăți de învățare și adaptare școlară. Existența și punerea la 

dispoziția elevului a acestor servicii reprezintă indicatori ai calității educației în unitatea școlară. 

Utilizarea unor astfel de servicii contribuie la diversitatea tipurilor de informaţii pe care profesioniștii din educație le 

utilizează pentru a preveni problemele şi a sprijini fiecare elev în procesul de învăţare în cadrul şcolilor de masă. Acest 
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demers plasează profesioniștii în centrul procesului, prin faptul că adună date, le analizează, planifică şi realizează 

intervenţii. 

        Astfel, pentru servicii de sprijin educațional, cadrul didactic poate apela la profesorul de sprijin/itinerant, dacă 

școala are un astfel de profesor sau la serviciile unui centru școlar pentru educație incluzivă. 

Pentru servicii de orientare și consiliere, probleme de adaptare și de comportament, cadrul didactic poate lucra în 

parteneriat cu consilierul școlar din unitatea școlară sau cu un consilier din cadrul Centrului Județean de Asistență 

Psihopedagogică. 

Pentru a facilita relația școală – comunitate, a preveni abandonul școlar al unor elevi, putem apela la serviciile de mediere 

școlară asigurate de mediatorul școlar sau comunitar de la nivelul localității sau al Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională. 

       Cadrele didactice și alți specialiști implicați în procesul educațional sunt persoanele care pot obţine şi exploata 

informaţii din procesul de învăţare şi activităţile desfăşurate de elevi, dar şi informaţii furnizate de părinţi despre copiii 

lor.  Cunoscându-şi mai bine elevii, cadrele didactice au mai multe şanse de a veni în sprijinul lor în procesul învăţării. 

Predarea e mai eficientă dacă se înţelege individualitatea fiecărui elev și se asigură serviciile de sprijin corespunzătoare 

nevoilor. Datele individuale corecte şi reale asigură cadrelor didactice libertatea de a adapta soluţii personalizate cu 

ajutorul cărora elevii pot obţine rezultate şcolare mai bune. În plus, dacă întrebuinţează în mod adecvat informaţiile 

individuale relevante, cadrele didactice îşi vor consolida expertiza educaţională şi îşi vor spori reputaţia educaţională. 

Servicii educationale de sprijin: 

     CJRAE/CMBRAE reprezintã o instituţie de învãţãmânt special integrat specializatã în oferirea, coordonarea şi 

monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, pãrinţilor şi membrilor 

comunitãţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesarã în acest sens. 

          În vederea realizării atribuțiilor specifice în domeniul educației integrate, CJRAE/CMBRAE organizează 

următoarele activități și servicii: 

a) evaluează și orientează școlar și profesional, în colaborare cu specialiștii din unitățile școlare, toți copiii/elevii cu CES; 

b) emite certificatul de orientare școlară și profesională; 

c) identifică unitățile de învățământ de masă de pe raza județului/municipiului București care asigură cele mai bune 

condiții de dezvoltare psihoindividuală în funcție de tipul și gradul deficienței; 

d) oferă consultanță de specialitate tuturor unităților de învățământ în vederea îndeplinirii condițiilor optime pentru 

asigurarea serviciilor educaționale de sprijin; 

e) oferă consultanță de specialitate pentru părinți și elevi f.organizează echipe multidisciplinare pentru depistarea tuturor 

copiilor/elevilor cu CES și pentru aplicarea planurilor de servicii individualizate; 

g) asigură servicii de orientare a formării continue prin parteneriate cu instituții abilitate; 

h) organizează întâlniri de lucru, simpozioane etc. în vederea diseminării exemplelor de bune practici în domeniul 

educației incluzive; 

i) identifică, în colaborare cu specialiștii unităților școlare, copii/elevi cu dificultăți de învățare, dezvoltare sau de adaptare 

școlară care se găsesc la un moment dat în situație de eșec școlar ori în risc de abandon școlar și organizează echipe 

multidisciplinare care să asigure servicii de educație remedială, consiliere psihopedagogică în funcție de nevoile pe 

termen lung sau scurt ale acestora. 

          Programe de sprijin educational prin profesori de sprijin si itineranti (promovarea parteneriatului la clasa); 

profesor itinerant și de sprijin — desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu 

CES integrate în unitățile de învățământ de masă, in colaborarecu toti factorii implicati. Atributii: 

a.colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învățământ special în vederea preluării 

informațiilor privind evaluarea și planul de servicii individualizat al copilului/elevului cu CES integrat în învățământul de 

masă; 

b) colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învățământ în care este înscris copilul/elevul în vederea realizării 

unei integrări școlare eficiente și a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii individualizat; 

c.elaborează și pune în aplicare planul de intervenție personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat, în 

parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare; 

d) realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă; 

e) monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate și evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice de la 

grupă/clasă, rezultatele aplicării acestora; 

f) realizează materiale didactice, instrumente de lucru și de evaluare specifice în colaborare cu cadrele didactice de la 

grupa/clasa în care sunt elevi cu CES; 
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g) participă, în timpul orelor de predare-învățare, la activitățile care se desfășoară în clasă; 

h) participă la activitățile educative școlare și extrașcolare din grupă/clasă în calitate de observator, consultant, 

coparticipant; 

i) desfășoară activități de stimulare cognitivă individuală sau în grup; 

j) realizează evaluări periodice și reproiectează programul 

de intervenție personalizat în funcție de rezultatele obținute; 

k) consiliază părinții/tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin și colaborează cu aceștia; 

l) la cererea părinților/tutorilor și/sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea și orientarea școlară de către comisia 

din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăți de învățare și nu beneficiază de servicii 

educaționale de sprijin. 

         Programe de consiliere a elevilor, parintilor si cadrelor didactice pentru sprijinirea incluziunii scolare a copiilor 

cu diferite tipuri dedificultati si deficiente. 

CJAP/CMBAP organizeazã acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogicã a preşcolarilor/elevilor, realizate 

individual şi colectiv, acţiuni cu pãrinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni 

de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientãrii şcolare şi profesionale, orientãrii carierei elevilor, activitãţi de 

consiliere individualã şi de grup a elevilor cu manifestãri deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind 

monitorizate şi evaluate periodic de CJRAE/CMBRAE. 

Programe educationale de sprijin: gradinita de vara, educatia remediala, activitati extracurriculare etc.. 

         Programul "Şcoala după şcoală" (Programul SDS), este un program complementar programului şcolar obligatoriu, 

care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare remedială şi 

accelerare a învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber.  Programul SDS se adresează atât elevilor din 

învăţământul primar, cât şi elevilor din învăţământul secundar.  

        În învăţământul primar, Programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat, ateliere/activităţi tematice şi alte 

activităţi de tip recreativ.  

 Activităţile cu sprijin specializat cuprind:  

a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor;  

b) recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, 

logopedice;  

c) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă;  

d) activităţi de încurajare a lecturii independente;  

e) autocunoaştere, intercunoaştere prin activităţi de dezvoltare emoţională şi socială.  

 Atelierele/Activităţile tematice/Alte activităţi de tip recreativ cuprind:  

a) activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte, ştiinţe, tehnologii, sport etc.);  

b) proiecte tematice, propuse de către copii sau părinţi, cadre didactice etc.;  

c) drumeţii/excursii/vizionări de spectacole.  

 Fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de grupul-ţintă, constituie module de pachete de activităţi, prin combinarea 

activităţilor menţionate.  

         În învăţământul secundar, Programul SDS cuprinde:  

Pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă:  

a) pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, 

recunoaştere internaţională etc.;  

b) participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare;  

c) participarea la activităţi de cooperare europeană (Comenius, Leonardo da Vinci);  

Pachetul de activităţi de sprijin:  

a) asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare;  

b) activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale;  

c) consiliere psihologică;  

d) servicii de logopedie;  

Pachetul de pregătire pentru viaţă:  

a) organizarea de activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de comunicare);  

b) activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, 

atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător etc.);  
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c) stil de viaţă sănătos (prevenţia comportamentelor de risc: alcool, tutun, droguri, alimentaţie sănătoasă, regimul de viaţă, 

dezvoltare durabilă etc.);  

d) educaţie pentru carieră. 

       Analiza de nevoi care stă la baza alcătuirii Programului SDS menţionează şi materialele necesare derulării activităţii, 

în funcţie de grupul-ţintă. Materialele pot fi achiziţionate, pot face obiectul unor donaţii sau pot fi proiectate şi realizate de 

către echipele pedagogice care sunt implicate în derularea proiectului. Se recomandă a fi create sau achiziţionate materiale 

adecvate grupului-ţintă şi tipurilor de activităţi pentru a asigura un suport educaţional cât mai eficient.  

       Resursele umane implicate în derularea Programului SDS pot fi următoarele:  

1. personal de învăţământ:  

a) cadre didactice din şcoală;  

b) cadre didactice din alte unităţi de învăţământ, inclusiv din palate şi cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare;  

c) cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

al Municipiului Bucureşti: profesor-psiholog, consilier şcolar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social;  

d) personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară, laborant;  

e) mediator şcolar;  

f) antrenor etc.;  

2. membri ai comunităţii (părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, specialişti din diferite domenii, personalităţi locale, 

membri ai unor organizaţii neguvernamentale etc.);  

3. reprezentanţi ai partenerilor.  

Programul „A doua sansa” 

  Programul „A doua şansă” - învăţământ primar are ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor pentru 

recuperarea învăţământului primar, fiind deschis tuturor celor care nu au finalizat acest nivel de studii și care au depăşit 

cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei.  

În cadrul Programului „A doua şansă”- învăţământ primar, învăţământul primar poate fi parcurs în doi ani. Durata de 

şcolarizare se poate micşora sau mări pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite în domeniul 

educaţiei de bază, conform prevederilor prezentei metodologii.  

Programul „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior are drept scop sprijinirea persoanelor cu 

vârsta de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial, astfel încât acestea să îşi poată completa şi finaliza 

educaţia de bază din cadrul învăţământului obligatoriu, precum şi pregătirea pentru obţinerea unei calificări profesionale 

într-un anumit domeniu. Şcolarizarea în cadrul Programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, se 

desfăşoară pe durata standard de 4 ani, prin cursuri organizate săptămânal, îmbinând pregătirea în domeniul educaţiei de 

bază cu pregătirea pentru obţinerea calificării profesionale. Programul are o durată flexibilă. Durata standard de 

şcolarizare se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele demonstrate atât în domeniul 

educaţiei  de bază, cât şi în cel al pregătirii profesionale. În condiţiile în care elevul nu reuşeşte să achiziţioneze şi să 

demonstreze toate competenţele necesare, în domeniul educaţiei de bază şi/sau în domeniul pregătirii profesionale, el 

poate beneficia de sprijin suplimentar, pe durata standard a programului sau prin prelungirea acestuia.  

Diferentierea si individualizarea invatarii 

Povestea unui strop de ploaie 

A fost o vreme când toţi eram unul şi acelaşi...nor. Nu m-aş fi gândit niciodată că la un moment dat o să ne despărţim. Nu 

eram pregătit pentru aşa ceva pentru că totul s-a întâmplat atât de repede...(...). 

Sus, în norul nostru, că aşa ne plăcea să îi spunem, era grozav de bine! Şi zic asta cu atât mai mult cu cât acolo eram toţi 

la fel. Împreună formam un nor alb, pufos şi moale. Eram în continuă mişcare şi era aşa de plăcut să te laşi mânat de 

curenţii de aer. S-a întâmplat ca într-o zi să ni se alăture un alt nor care nu era deloc prietenos, iar în spatele nostru 

goneau şi alţii. Nu ştiam ce urma să se întâmple şi fără să îndrăznesc să întreb pe cineva ceva, am auzit în urma noastră 

zgomote asurzitoare. Erau de fapt tunetele (...). 

Şi aşa s-a întâmplat, norul nostru atât de alb, s-a transformat, împreună cu alţi nori, în unul negru, iar noi, stropii de 

ploaie ne-am despărţit unul câte unul. 

- Până aici ne-a fost! Cu bine, prieteni dragi! se auzeau peste tot glasuri. Poate o să ne revedem pe pământ! şi îi vedeam 

cum coboară cu repeziciune. Numai eu dintre toţi rămâneam în urmă, mă împiedicam, mă rostogoleam, mă ridicam din 

nou, iar zborul meu pe pământ era mult îngreunat...Dar oare de ce? 

M-am uitat cu atenţie la cei din jurul meu. Erau stropi mari şi grei, numai că eu eram mai mititel. Să fie din cauza asta? 

Ceilalţi au început să strige batjocoritor în urma mea: 

- Hei, ciudatule, tu de unde vii? Îi vedeam cum şuşoteau şi zâmbeau, uitându-se la mine. 
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Am înţeles imediat că sunt mai altfel decât ceilalţi. Dar cu ce sunt eu de vină? Chiar aşa, de ce trebuie să îndur toate 

astea? M-aş fi ascuns să nu mă vadă nimeni, dar unde aş fi putut face una ca asta? Între toţi ceilalţi nu era nimeni lângă 

mine care să mă înţeleagă şi mă simţeam singur şi trist. Cine m-ar putea înţelege? 

        În contextul asigurării calității si egalizarii sanselor de reusita, în procesul de educaţie sunt scoase la lumină si 

valorificate cele mai bune resurse ale fiecărui elev astfel încât acesta să poată arăta ceea ce ştie, să poată înţelege nivelul 

la care a ajuns şi ce este necesar să facă în continuare. Acest lucru este posibil si datorita folosirii strategiilor diferentate si 

individualizate. 

 
Atunci când vorbim de diferentiere/adaptare in pedagogie, punctul de referinţă îl reprezintă programa şcolară. În 

contextul diferenţierii/adaptării, obiectivele cadru ale programei nu se modifică, în schimb conţinutul poate fi ajustat 

pentru a ajuta elevul să le atingă. 

O evaluare a programei este necesară pentru a analiza conceptele şi a stabili cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile 

indispensabile pentru toţi elevii. In funcţie de caracteristicile elevilor, cadrul didactic poate omite, înlocui sau adăuga 

(îmbogăţi) un concept dat, fără a afecta atingerea obiectivelor cadru. 

Diferenţierea / adaptarea conţinuturilor în 3 paşi: 

 
 

În procesul de predare – învăţare a conţinuturilor există o serie de aspecte care facilitează asimilarea unor 

cunoştinţe şi deprinderi  din partea elevului cu cerinţe speciale în educaţie: 

 evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului din ceea ce se învaţă; 

 asigurarea achiziţionării materialului nou, prin repetare cât mai variată; 

 utilizarea unor metode de mediere verbală (folosirea în acelaşi timp a cuvintelor noi şi a celor familiare într-un 

context adaptat ); 

 organizarea, dozarea şi accesibilizarea cât mai riguroasă a instruirii: de la simplu la complex, de la uşor la greu, de la 

cunoscut la necunoscut, de la concret la abstract, în conformitate cu principiul  modelarii şi înlănţuirii secvenţelor de 

învăţare; 

 încorporarea în secvenţele de instruire a unor stimuli atractivi şi a unor întăriri pozitive. 

Cât priveşte procesul instructiv – educativ, acesta trebuie să se desfăşoare într-o maniera care să dea posibilitatea 

fiecărui elev să înveţe. In şcoala incluzivă, învăţarea este văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ şi îşi 

asumă roluri şi responsabilităţi clare. Cadrul didactic este considerat mai curând un mediator decât un formator.  

Eficientizarea învăţării în şcoala incluzivă presupune utilizarea unor strategii de sprijinire a tuturor copiilor: 

Obiectul adaptărilor 

b.Procesului instructiv 

– educativ (metode de 

predare - învăţare, 

metode de evaluare, 

organizarea 

colectivului de elevi). 

 

a.Programa 

(conţinuturile) 

 

c.Mediul pedagogic. 

♣  stabilirea elementelor esenţiale de conţinut; înlocuirea unor elemente de conţinut sau adăugarea 

unora suplimentare; 

♣  analiza conceptelor: 

- concepte ce pot fi asimilate prin sarcini care solicită gândirea abstractă (operaţii de sinteză, 

evaluare); 

- concepte ce pot fi asimilate prin sarcini care solicită gândirea concretă); 

♣ identificarea unor modalităţi diferite de prezentare a conţinutului. 
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- învăţarea interactivă (strategii de învăţare focalizate pe cooperare, colaborare şi comunicare între elevi, între 

profesori şi elevi, între profesori); 

- negocierea obiectivelor 

- demonstraţia, aplicaţia, feedbackul 

- modalităţile de sprijin în actul învăţării pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (confort socio-afectiv, învăţarea 

în perechi, predarea în echipă sau cuplu, învăţarea de la copil la copil, colaborarea între elevi, părinţi ca parteneri în 

învăţare, comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii etc); 

- evaluarea continuă a învăţării (prezenţa unui răspuns permanent la conţinuturile şi mesajele primite de la cel care 

învaţă). 

c. Mediul de învăţare reprezintă cadrul în care se realizează învăţarea. Elevii, ca şi adulţii, au reacţii pozitive faţă de un 

mediu de lucru plăcut, în măsura în care simt că le aparţine. In şcoala incluzivă crearea unui mediu de învăţare interesant, 

stimulativ, prietenos faţă de elevi, în care toţi copiii să se simtă confortabil, în siguranţă şi valorizaţi constituie o 

preocupare importantă a cadrului didactic. 

Reguli pentru reuşita adaptării curriculare: 

 conţinuturile si metodele sa fie potrivite pentru nevoile elevilor;  

 activităţile să fie flexibile; 

 contextul relevant pentru nevoile elevilor; 

 timp mai lung pentru realizarea sarcinilor şi evaluare;  

 aşteptări adaptate la abilităţile elevului în cadrul prescris de competenţe; 

 standardele de performanţă pot fi împărţite în componente mai mici.                              

Instrumente specifice pentru a sprijini integrarea copiilor cu CES in scolile de masa (PIP – programe de 

interventie personalizata si individualizata; curriculum adaptat); 

Intervenţia specializată, realizată atât în cazul copiilor cu dizabilităţi de învăţare care urmează o şcoală specială, 

cât şi în cel al copiilor care frecventează o şcoală obişnuită şi primesc sprijin specializat ca activitate suplimentară sau 

complementară programului normal.  

Intervenţia specializată presupune elaborarea unor planuri de intervenţie care sunt texte/grile bine completate, 

instrumente concepute să răspundă nevoilor personale ale copiilor aflaţi în dificultate.  

La nivelul experienţelor de intervenţie în rezolvarea problemelor de învăţare, există o experienţă destul de bogată 

în ultimii 30  de ani. Cele mai ample experienţe sunt descrise în SUA, Canada, Franţa şi Anglia. Spre exemplu, în Canada 

din anii 60 există o preocupare ţintită spre a elabora instrumente care să sprijine intervenţia care răspunde nevoilor 

educative ale copiilor. Sunt operante două tipuri de planuri: 

- Planuri de servicii  

- Planuri de intervenţii. 

► Planurile de servicii sunt documente prevăzute în diverse acte normative mai ales pe linia protecţiei copilului (2001, 

2002 etc). Aceste documente sunt utile în planificarea şi coordonarea serviciilor diferite şi individuale ce vizează 

asigurarea continuităţii, coerenţei, complementarităţii şi calităţii serviciilor, ca răspuns la cerinţele multiple şi complexe 

ale elevului cu CES.. 

Aceste planuri se descompun în planuri de intervenţie în fiecare domeniu unde persoana poate avea nevoie de 

servicii legate de deficienţă, de limitele sale funcţionale şi de handicapurile la care trebuie să facă faţă. Copiii primesc  

servicii ale unor structuri din mediul şcolar, sănătate, şi servicii sociale. Unii copii au mai multe planuri de intervenţie 

care pot fi coordonate de un plan de servicii. Planurile sunt elaborate de comisiile interdisciplinare în colaborare cu şcoala 

şi cu familia.  

► Planuri de intervenţie personalizată (PIP) este un instrument de planificare şi coordonare, ca şi planul de servicii 

personalizat (PSP). Amândouă fac ca individul să aibă o viziune cât mai completă a nevoilor sale; asigură continuitatea, 

complementaritatea şi calitatea serviciilor ca răspuns la diversele sale cerinţe. PIP constituie o parte a PSP; el este un 

instrument de lucru permanent pentru unul sau mai  mulţi membri ai echipei care îşi coordonează intervenţiile în direcţia 

realizării scopurilor stabilite în PSP, pentru persoana respectivă. 

 

Structura unui plan de interventie personalizat: 

Obiective Metode si mijloace de 

realizare 

Perioada in care are 

loc interventia 

Criterii minimale pentru 

evaluarea progresului 

Metode si instrumente de 

evaluare 
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Activitati propuse in cadrul 

ariei de interventie 

Obiective 

operationale 

Intervalul 

de timp 

Echipa de 

lucru 

Resurse si mijloace 

de realizare 

Indicatori de 

evaluare 

Obs. 

       

 

Aria de 

interventie 

Obiective 

operationale 

Actiuni 

concrete 

Intervalul de 

timp 

Strategii de realizare Indicatori de 

realizare 

Obs. 

       

 

Programa şcolară adaptată – ar trebui să cuprindă următoarele capitole: 

 

 
 

 
 

 

 

Cuprind informaţii care au fost selectate din programa clasei anterioare 

sau actuale şi se constituie ca bază pentru formarea capacităţilor 

vizate de obiective. În acelaşi timp se propun şi modalităţi de 

organizare a activităţii în clasă .Exemplele de activităţi de învăţare 

trebuie constituite astfel încât să pornească de la cunoaşterea 

potenţialului elevilor,lacunelor acestora, de la experienţa lor de 

învăţare. Unităţile de conţinut trebuie organizate tematic,după logica 

ştiinţei şi înţelegerea elevilor. 

 

Conţinuturile şi 
activităţile de învăţare 

Se precizează nevoile speciale educaţionale ale elevilor, motivându-

se nivelul conţinuturilor propuse/selectate şi structura didactică 

adoptată . De asemenea se fac unele recomandări referitoare la 

strategiile ce trebuie urmate pentru aplicarea programei.   

 

Nota de prezentare 
(argumentare) 

Redactate sintetic,vor avea grad mare de generalitate şi vor viza 

formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei, fiind 

urmărite de-a lungul mai multor ani de studiu (finalul claselor  

primare sau chiar a clasei a VIII-a). 

 

 

Obiectivele cadru 

Reflectă rezultatele aşteptate ale învăţării pe o perioadă stabilită de 

cadrul didactic de sprijin ,cât elevul este sub acţiunea planului de 

intervenţie personalizat ,dar nu mai mult de un an şcolar . Ele vor fi 

formulate după modelul din programa naţională ,dar nu vor fi reluări 

formale ale acestora .Un obiectiv de referinţă este corect formulat 

dacă răspunde la întrebarea Ce poate să facă elevul? Pentru nivelul 

elevilor cu C.E.S. se recomandă elaborarea a 4-5 obiective de 

referinţă.  

Obiectivele de 
referinţă 
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Cuprind recomandările privind formele de evaluare şi termenele 

acestora. Evaluarea se va realiza respectând principiile integrării şi ale 

incluziunii, printre care: 

 - principiul asigurării dezvoltării elevului în conformitate cu potenţialul 

de care acesta dispune; 

- principiul evaluării în raport cu nevoile şi cerinţele elevului; 

 - principiul abordării pozitive (focalizarea pe valorificarea „punctelor 

tari” ale elevului). 

 

 

Modalităţile de 
evaluare 


