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Școala incluzivă - o școală pentru fiecare



Temele abordate

Definirea educației incluzive, a principiilor și valorilor cheie;
Înțelegerea procesului de incluziune
Abordarea barierelor față de participare, învățare și resurse pentru a sprijini toți
elevii din cadrul școlii;
Proiectarea de lecții și activități care să sprijine creșterea diversității în clasă - de 
exemplu: curriculum adaptat, lecții și activități diferențiate, instrumente de 
evaluare autentice / alternative;
Utilizarea instrumentelor TIC pentru a sprijini toți elevii într-un cadru incluziv;
Colaborarea în cadrul comunităților școlare (profesori, asistenți didactici, 
studenți, părinți / îngrijitori) pentru a stabili un cadru de valori și practici incluzive
(de exemplu, co-predarea care implică o educație generală și un profesor de 
educație specială).
Folosirea instrumentelor reflectorizante -"Indexul incluziunii” – dezvoltarea de
strategii, tehnici și resurse de învățare (studii de caz, activități cu activități) pentru
toți elevii



Indexul incluziunii
Promovarea educării şi a participării tuturor copiilor la învăţământul de masă 

 Indexul este o resursă pentru susţinerea dezvoltării 
incluzive în şcoli.

 Este un document comprehensiv care poate ajuta 
orice persoană sau organizaţie în identificarea 
paşilor necesari dezvoltării gradului de incluzivitate 
al unei şcoli.

 Este un document practic, care analizează toate 
aspectele din şcoală relevante pentru incluziune: 
pregătirea şi atitudinile personalului, amenajarea 
clădirii şi a claselor şcolare, precum şi a terenurilor
de joacă, atragerea elevilor la transpunerea în 
practică a valorilor incluziunii.



 Indexul a fost elaborat în Marea Britanie de-a lungul 
unei perioade de trei ani cu ajutorul unei echipe de 
cadre didactice, părinţi, pedagogi, cercetători şi 
reprezentanţi ai unei organizaţii a persoanelor cu 
dizabilităţi, cu o bogată experienţă în încurajarea 
implementării educaţiei incluzive în şcoli.

 Autori 
Tony Booth / Mel Ainscow



CONŢINUTUL INDEXULUI 

Indexul are 4 componente: 

Conceptele cheie: 
pentru sprijinirea reflecţiei asupra caracterului necesarmente incluziv al şcolilor

Cadrul de referinţă: 
dimensiunile şi cadrul legislativ al educaţiei şcolare, inclusiv aspectele legate de evaluarea şcolilor

Materialele: indicatorii şi întrebările 
pentru identificarea şi implementarea priorităţilor pentru schimbare 

Procesul incluziunii: 
prin care participanţii planifică schimbările şi pun planurile în practică 



Faza 2

Strângerea 
informaţiilor despre 

şcoală

Faza 3

Producerea unui plan 
incluziv de dezvoltare

Faza 4 

Implementarea 
priorităţilor

Faza 5

Revizuirea
procesului Index

Faza 1 
Demararea evaluării 
pe baza Indexului 





CÂTEVA STRATEGII PENTRU  INSTRUIREA 
DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR:

 tehnici de organizare grafică a informației:
diagrama Venn 
organizatorul grafic al caracteristicelor
hexagonul
harta mentală
tabelul comarativ
posterul
ciorchinele
palaria reflexiva
organizatorul grafic comparativ conceptual
soarele caracteristicilor
cadranele
diagrama ideilor esenţiale 
diagrama flow
matricea de valorizare
tabelul consecinţelor



 tehnici de reflecție
turul galeriilor
cartoanele colorate
sintetizarea

 tehnici de evocare a cunoștințelor și experiențelor
anterioare
GLC -(Gândiţi-Lucraţi-Comunicaţi) 
copacul idelor , categorizarea
lanțul ideilor
predicții cu termeni dați

 tehnici de realizare a sensului și de reflecție bazate pe 
argumente și dezbateri
rețeaua de discuție
argumente pe cartonaşe
tabelul corelării teoriei cu practica



 strategii de realizare a sensului bazate pe discuție
tabelul consecinţelor
mozaic cu fișe expert
cubul
analizarea şi interpretarea imaginilor
discuţia de tip „broască - ţestoasă” 

 strategii bazate pe joc
jocul de rol
x și 0

 strategii de realizare a sensului bazate pe investigație și pe rezolvarea

situațiilor problemă
tabelul consecinţelor
investigaţia în grup
piramida



Instrumentele de învățare 
pentru accesul tuturor la curriculum

 Text to speech & speech to text tools 

 Kurzweill 3000 
https://marketing.kurzweiledu.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/11777/p/p-

0070/t/page/fm/8 

 Windows 10 (FREE) 
https://www.youtube.com/watch?v=U25vhhE50kI 

 Clarospeak (Claropdf, ClaroScanpen etc.) (FREE) 
https://www.youtube.com/watch?v=5oqvk_JcCbw 
https://www.youtube.com/watch?v=CzMt0Z_Vl6U (1.56) 

 Math – Virtual Manipulatives (FREE) 
http://illuminations.nctm.org/ 



ICT - Unelte de evaluare
Edpuzzle
 https://edpuzzle.com/ 
 https://www.youtube.com/channel/UC-wRQQ_gfvSomuZJaBLRshQ
 https://youtu.be/OSYhtKbwtKM 

Socrative

Kahoot

Quizzlet

Plickers.com 



Ce ne propunem!

Realizarea curriculumului diferențiat/ fișelor diferențiate pentru elevii din 

grupul țintă

Stimularea cooperării prin participarea la activități extrașcolare și de 

voluntariat

Integrare prin joacă

Utilizarea platformelor educaţionale şi a metodelor diferențiațe/E-Learning la 

ore

Realizarea unui ghid de bune practici



De la curs...





In loc de concluzii

Proiectul răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi 
profesională a cadrelor didactice şi, deopotrivă, nevoii școlii de a-şi 
consolida demersurile strategice pe o resursă umană eficientă. 

Profesorii beneficiari au dezvoltat abilităţi şi competenţe 
necesare consilierii elevilor cu factori de risc. 

De asemenea, au dezvoltat şi vor dezvolta instrumente şi metode 
noi de predare-învăţare, de evaluare şi autoevaluare.

Consider că toate experiențele acumulate, mă vor ajuta să-mi 
optimizez propria activitate, să implementez în școală și la clasă 
activități care să-i atragă și să-i motiveze mai mult pe toți elevii, să 
colaborez mai eficient cu comunitatea școlară, adică să pornim 
împreună pe drumul de a schimba școala noastră într-o 
„ȘCOALĂ PENTRU FIECARE!”.


