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RAPORT DE ACTIVITATE 
 

Încheiat astăzi, ……24.10.2018…….., în urma desfăşurării activităţii Comisiei metodice  
a învăţământului primar, Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” Galaţi 

 
Tema activităţii: Prezentarea documentului - resursă pentru susţinerea dezvoltării incluzive în 
şcoli: „INDEXUL INCLUZIUNII ŞCOLARE”, cu scopul de a promova educarea şi participarea 
tuturor copiilor la învăţământul de masă 
 
Propunător: prof.inv.primar TĂBĂCARU ELENA-LAURA, participant la cursul de formare C3 
„Designing Inclusive Educational Environments”, în cadrul Proiectului Erasmus+   2017-1-RO01-
KA101-036904 „Școala incluzivă - o școală pentru fiecare”, 2-7 iulie 2018, Nafplio, Grecia, 
furnizor „Europass Teacher Academy” Italia 
 
Responsabil comisie metodică: prof.inv.primar LAZĂR LUMINIŢA 
 
Descrierea succintă a activităţii: 
 
Indexul Incluziunii Şcolare (autori: Tony Booth, Mel Ainscow) a fost pus la dispoziţia publicului 
românesc prin intermediul programului INCLUES, cu finanţarea Comisiei Europene şi aplicat de 
un colectiv de cercetători şi cadre didactice ale Universităţii Babeş-Bolyai, sub coordonarea prof. 
Dr. Stefan Szamoskozi.  
 
Orice persoană sau organizaţie poate fi ajutată în identificarea paşilor necesari dezvoltării gradului 
de incluzivitate al unei şcoli. Materialele sunt concepute astfel încât să se bazeze pe cunoştinţele şi 
experienţa dobândită de cadrele didactice în practica lor pedagogică. Ideile cuprinse în volum 
constituie o provocare pentru oricare şcoală, susţinându-i totodată evoluţia către idealul „şcolii 
pentru toţi”.  
 
Incluziunea este adeseori asociată cu elevii care au dizabilităţi, sau care au „nevoi educaţionale 
speciale”. De fapt, în acest material, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi 
tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”. Indexul oferă şcolilor posibilitatea autoevaluării 
şi a consemnării progresului lor în procesul apropierii lor de idealul „şcolii pentru toţi”, proces 
important din multiple perspective: a personalului angajat, a elevilor, a părinţilor, precum şi a altor 
membri şi organizaţii din comunitate. Indexul presupune o examinare detaliată a modului în care 
barierele în calea învăţării şi participării la educaţie pot fi reduse din calea fiecărui elev. 
 
Indexul nu este o alternativă care să vizeze creşterea performanţelor şcolare, ci un ansamblu de 
propuneri menit să întemeieze educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea 
mediului de învăţare şi predare. În atingerea acestor deziderate, Indexul încurajează conturarea 
unei perspective asupra învăţării în care copiii şi tinerii sunt implicaţi activ, integrând ceea ce li se 
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predă cu propria lor experienţă de viaţă. 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 terenurile 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.  
 
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 
 
Conceptele cheie (în vederea dezvoltării unui limbaj specific incluziunii): 
Noţiunile semnificative ale Indexului sunt: „incluziune ”, „bariere în învăţare şi participare”, 
„resurse pentru susţinerea învăţării şi participării” şi „suport pentru diversitate”. Ele oferă cadrul 
conceptual pentru a analiza şi răspândirea educaţiei incluzive. 
Incluziunea implică schimbare. Ea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul 
învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea 
gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare. 
 
Incluziunea în educaţie presupune: 
• Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului. 
• Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi 
din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă 
• Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă 
diversităţii elevilor din localitate. 
• Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi 
sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”. 
• Insuşirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi 
de participare din partea unor elevi. 
• 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 creşterea 
performanţelor. 
• Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi. 
• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate. 
 
Incluziunea începe de la recunoaşterea diferenţelor dintre elevi. 
Dezvoltarea abordărilor incluzive ale învăţării şi predării respectă şi se clădeşte pe asemenea 
diferenţe. Ea presupune schimbări profunde în aspectul claselor, al sălile profesorale, al terenurilor 
de joacă şi în construirea relaţiilor cu părinţii/persoanele care îngrijesc copiii. Pentru a răspunde 
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cerinţelor includerii copiilor sau tinerilor, trebuie să fim preocupaţi de ei ca personalităţi integre. 
Acest aspect este neglijat atunci când efortul de incluziune se concentrează pe aspectul de 
dizabilitate al unui elev, sau pe o anumită dificultate a sa, cum ar fi aceea de a învăţa în şcoală 
într-o altă limbă decât cea maternă. Presiunile de excludere asupra unui copil cu dizabilităţi pot fi 
iniţial direcţionate asupra condiţiilor speciale necesare integrării acestuia – cum ar fi cele legate de 
o medicaţie sau de o dietă specială – sau pot apărea deoarece programa nu îi stimulează interesele. 
Copiii care învaţă într-o altă limbă decât cea maternă se pot simţi desprinşi de propria lor cultură. 
Dar trebuie evitată gândirea în stereotipuri. Uneori aceşti copii pot să aibă multe în comun cu cei 
care au limba maternă limba majorităţii. 
 
Din munca făcută pentru identificarea şi reducerea dificultăţilor unui anumit elev, pot beneficia 
mulţi alţi elevi, a căror învăţare nu a reprezentat iniţial o problemă. Acesta este un singur mod în 
care diferenţele dintre elevi în ceea ce priveşte interesele, cunoştinţele, deprinderile, limba 
maternă, performanţele sau dizabilităţile pot fi o resursă pentru susţinerea învăţării. 
 
Incluziunea şi excluderea sunt explorate de-a lungul a 3 dimensiuni interconectate ale 
îmbunătăţirii şcolilor: crearea culturilor incluzive, producerea politicilor incluzive şi desfăşurarea 
unor practici incluzive (vezi figura 3). Aceste dimensiuni au fost alese pentru a direcţiona modul 
de gândire cu privire la posibilele schimbări din şcoală. Experienţa cu Indexul indică faptul că ele 
sunt văzute, în general, ca dimensiuni importante de structurare a dezvoltării şcolii în direcţia 
incluziunii. 
 
Fiecare dimensiune este împărţită în două secţiuni, pentru a centra atenţia asupra a ceea ce trebuie 
făcut în scopul creşterii capacităţii de învăţare şi a participării şcolare. Împreună, ele oferă un 
cadru de referinţă pentru a structura planul de dezvoltare şcolară şi pot deveni componente ale 
acestuia. Este bine ca şcolile să se asigure că se îndreaptă practic înspre realizarea acestor 
dimensiuni. 
 
Dimensiuni şi secţiuni ale Indexului: 
 
DIMENSIUNEA A: Crearea culturilor incluzive 
Secţiunea A.1 Consolidarea comunităţii 
Secţiunea A.2 Stabilirea valorilor incluzive 
 
DIMENSIUNEA B: Producerea politicilor incluzive 
Secţiunea B.1 Dezvoltarea şcolii pentru toţi 
Secţiunea B.2 Organizarea suportului pentru diversitate 
 
DIMENSIUNEA C: Desfăşurarea practicilor incluzive 
Secţiunea C.1 Dirijarea învăţării 
Secţiunea C.2 Mobilizarea resurselor 
 
Indicatori: 
 
Dimensiunea A Crearea culturilor incluzive 
 
A.1 Consolidarea comunităţii 
 
A.1.1. Fiecare se simte bine primit în şcoală. 
A.1.2. Elevii se ajută unul pe altul. 
A.1.3. Membrii personalului colaborează. 
A.1.4. Personalul şi elevii se respectă unii pe ceilalţi 
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A.1.5. Există un parteneriat între personal şi părinţi/aparţinători. 
A.1.6. Personalul didactic şi pedagogii muncesc bine împreună. 
A.1.7. Toate comunităţile locale sunt implicate în şcoală. 
 
A.2 Stabilirea valorilor incluzive 
 
A.2.1. Aşteptările sunt mari pentru toţi elevii. 
A.2.2. Personalul didactic, pedagogii, elevii şi părinţii/aparţinătorii împărtăşesc filozofia 
incluziunii. 
A.2.3. Elevii sunt preţuiţi în mod egal. 
A.2.4. Personalul şi elevii se respectă atât pentru calitatea de fiinţe umane, cât şi pentru rolul 
îndeplinit în şcoală. 
A.2.5. Personalul caută să înlăture barierele în învăţare şi participare în toate aspectele ce ţin de 
şcoală. 
A.2.6. Şcoala se străduieşte să reducă toate formele de discriminare. 
 
Dimensiunea B Crearea politicilor incluzive 
 
B.1 Dezvoltarea practicilor specifice şcolii pentru toţi 
 
B.1.1. Modalităţile de angajare şi de promovare a personalului sunt corecte. 
B.1.2. Toţi noii angajaţi sunt ajutaţi să-şi găsească locul în şcoală. 
B.1.3. Şcoala îi acceptă pe toţi elevii din circumscripţia sa. 
B.1.4. Şcoala se preocupă să organizeze condiţii de accesibilitate tuturor persoanelor. 
B.1.5. Toţi elevii noi sunt ajutaţi să-şi găsească locul în şcoală. 
B.1.6. Şcoala se preocupă să organizeze grupuri de predare-învăţare astfel încât toţi elevii să se 
simtă valorizaţi. 
 
B.2 Organizarea suportului pentru diversitate 
 
B.2.1. Toate formele de sprijin sunt coordonate. 
B.2.2. Activităţile de perfecţionare a personalului ajută cadrele didactice să răspundă diversităţii 
nevoilor elevilor. 
B.2.3. Atitudinile şi măsurile privind copiii cu „nevoi educaţionale speciale” sunt incluzive. 
B.2.4. Se folosesc toate instrumentele legale pentru a reduce barierele în învăţare şi participare ale 
tuturor elevilor. 
B.2.5. Se acordă sprijin elevilor care au altă limbă maternă decât limba română 
B.2.6. In sprijinul oferit copilului sunt coordonate aspectele de comportament, de adaptare 
curriculară şi de sprijin în procesul învăţării. 
B.2.7. Presiunile pentru excludere din motive disciplinare sunt scăzute. 
B.2.8. Barierele in invăţare sunt reduse. 
B.2.9. Violenţa de limbaj este redusă la minimum. 
 
Dimensiunea C Desfăşurarea unor practici incluzive 
 
C.1 Dirijarea învăţării 
 
C.1.1. Predarea este planificată ţinând cont de procesul de învăţare al tuturor elevilor. 
C.1.2. Lecţiile încurajează participarea tuturor elevilor. 
C.1.3. Lecţiile stimulează înţelegerea şi acceptarea diferenţelor. 
C.1.4. Elevii sunt implicaţi activ în propriul lor proces de învăţare. 
C.1.5. Elevii învaţă prin cooperare. 
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C.1.6. Evaluarea contribuie la creşterea performanţelor elevilor. 
C.1.7. Disciplina în clasă se bazează pe respect reciproc. 
C.1.8. Profesorii planifică, predau şi evaluează în parteneriat. 
C.1.9. Profesorii de sprijin susţin învăţarea şi participarea tuturor elevilor. 
C.1.10. Tema de casă contribuie la succesul procesului învăţării tuturor. 
C.1.11. Toţi elevii participă la activităţile organizate în afara clasei. 
 
C.2 Mobilizarea resurselor 
 
C.2.1. Diferenţele dintre elevi sunt folosite ca resurse pentru predare şi învăţare. 
C.2.2. Experienţa de viaţă a personalului este pusă în valoare la maxim. 
C.2.3. Personalul antrenează diverse resurse pentru a susţine învăţarea şi participarea elevilor. 
C.2.4. Resursele comunităţii sunt cunoscute şi se recurge la ele. 
C.2.5. Resursele şcolii sunt distribuite corect, astfel încât să susţină incluziunea. 
 
Dimensiunea A Crearea culturilor incluzive 
 
A.1 Consolidarea comunităţii 
 
A.1.1. Fiecare se simte bine primit în şcoală. 
i. Este primul contact pe care îl au oamenii cu şcoala prietenos şi primitor? 
ii. Este şcoala primitoare faţă de toţi elevii, inclusiv faţă de cei cu dizabilităţi, itineranţi, refugiaţi 
şi solicitanţi de azil? 
iii. Este şcoala primitoare pentru toţi părinţii/aparţinătorii şi pentru alţi membrii ai comunităţii? 
iv. Este informaţia despre şcoală accesibilă tuturor, indiferent de limba maternă sau dizabilitate, de 
exemplu: tradusă, scrisă în limbajul Braille, înregistrată sau tipărită, dacă e necesar? 
v. Sunt interpreţi în limbajul semnelor sau în alte limbi materne disponibili atunci când este 
necesar? 
vi. Reiese limpede din broşura şi informaţiile date candidaţilor pentru un loc de muncă în şcoală 
faptul că în practica educaţională din şcoală sunt acceptaţi toţi elevii, provenind din medii foarte 
diferite? 
vii. Se regăsesc toţi membrii comunităţii şcolare în simbolurile afişate în şcoală? 
viii. Sărbătoreşte şcoala culturile locale şi comunităţile prin simboluri şi expoziţii? 
ix. Există ceremonii pentru primirea noilor elevi şi a noilor profesori, sau pentru a marca plecarea 
lor? 
x. Simt elevii că aparţin claselor din care fac parte? 
xi. Simt elevii, părinţii/aparţinătorii, profesorii, cadrele didactice şi membrii comunităţii că aparţin 
şcolii? 
 
A.1.2. Elevii se ajută unul pe altul. 
i. Solicită şi oferă elevii ajutor unii altora, atunci când e nevoie? 
ii. Sunt valorizate rezultatele muncii de colaborare şi performanţele individuale ale elevilor (prin 
expoziţii, premieri etc.)? 
iii. Raportează elevii unui membru al personalului, atunci când ei sau altcineva are nevoie de 
ajutor? 
iv. Sunt prieteniile cu rol de susţinere încurajate activ? 
v. Cooperarea dintre elevi este mai mare decât concurenţa? 
vi. Evită elevii limbajul rasist, sexist, homofobic şi discriminarea pe baza dizabilităţii? 
vii. Inţeleg elevii că ceea ce se aşteaptă de la ei poate să fie diferit, în funcţie de caracteristicile lor 
individuale? 
viii. Apreciază elevii performanţele celor care au un nivel de plecare diferit de al lor? 
ix. Simt elevii că disputele dintre ei sunt rezolvate corect şi eficient? 
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x. Pot elevii să îndeplinească rolul de avocat al celor pe care ei îi consideră că sunt trataţi incorect? 
 
A.1.3. Membrii personalului colaborează. 
i. Se comportă angajaţii respectuos unii cu alţii, indiferent de rolurile îndeplinite în şcoală? 
ii. Se comportă angajaţii respectuos unii cu alţii, indiferent de gen? 
iii. Se comportă angajaţii respectuos unii cu alţii, indiferent de clasa socială sau originea etnică? 
iv. Este întregul personalul invitat la întâlnirile cu angajaţii? 
v. Participă toţi angajaţii la întâlniri? 
vi. Există o largă participare la întâlniri? 
vii. Sunt implicaţi toţi profesorii şi profesorii de sprijin în planificarea şi revizuirea curriculum-
ului? 
viii. Este munca în echipă a angajaţilor un model pentru colaborarea elevilor? 
ix. Ştiu angajaţii la cine să apeleze dacă au probleme? 
x. Se simt angajaţii confortabil să vorbească despre problemele lor la muncă? 
xi. Sunt încurajaţi suplinitorii să se implice activ în viaţa şcolii? 
xii. Sunt implicaţi toţi angajaţii în fixarea priorităţilor de dezvoltare şcolară? 
xiii. Au angajaţii sentimentul proprietăţii privind planul de dezvoltare şcolară? 
 
A.1.4. Personalul şi elevii se respectă unii pe ceilalţi. 
i. Se adresează personalul în mod respectuos tuturor elevilor, folosind numele preferate de ei şi cu 
pronunţia corectă? 
ii. Respectă elevii întregul personal, indiferent de statut? 
iii. Sunt întrebaţi elevii despre cum se pot îmbunătăţi activităţile şcolare? 
iv. Oglindesc opiniile elevilor în mod diferenţiat ceea ce se întâmplă în şcoală? 
v. Au elevii oportunitatea de a discuta problemele şcolii? 
vi. Ajută elevii personalul, atunci când li se cere? 
vii. Observă elevii că este nevoie de ajutorul lor şi îl oferă când e necesar? 
viii. Au grijă personalul şi elevii de mediul fizic al şcolii? 
ix. Ştiu elevii la cine să apeleze atunci când au o problemă? 
x. Au elevii încredere că problemele lor sunt rezolvate concret? 
 
A.1.5. Există un parteneriat între personal şi părinţi/aparţinători. 
i. Se respectă părinţii/aparţinătorii şi personalul unii pe alţii? 
ii. Simt părinţii/aparţinătorii că există o bună comunicare cu personalul? 
iii. Sunt părinţii/aparţinătorii bine informaţi cu privire la politicile şi practicile şcolare? 
iv. Sunt părinţii/aparţinătorii conştienţi de priorităţile din planul de dezvoltare şcolară? 
v. Le este dată tuturor părinţilor/aparţinătorilor posibilitatea de a se implica în luarea unor decizii 
cu privire la şcoală? 
vi. Se cunosc cazuri de părinţi/aparţinători care au anumite temeri de a veni la şcoală şi de a întâlni 
profesori şi se face ceva pentru depăşirea acestor temeri? 
vii. Există o varietate de oportunităţi pentru ca părinţii/aparţinătorii să se implice în şcoală? 
viii. Există o varietate de ocazii în care părinţii/aparţinătorii pot să discute progresul şi 
preocupările pentru copiii lor? 
ix. Sunt apreciate în mod egal contribuţiile pe care părinţii/aparţinătorii le fac şcolii? 
x. Apreciază personalul cunoştinţele pe care părinţii/aparţinătorii le au despre copiii lor? 
xi. Incurajează personalul implicarea părinţilor/aparţinătorilor în procesul de învăţare al copiilor 
lor? 
xii. Le este clar părinţilor/aparţinătorilor ce trebuie să facă pentru a susţine învăţarea copiilor 
acasă? 
xiii. Simt toţi părinţii/aparţinătorii că la şcoală copiii lor sunt valorizaţi? 
xiv. Simt toţi părinţii/aparţinătorii că preocupările lor sunt luate în serios de către şcoală? 
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A.1.6. Personalul didactic şi pedagogii muncesc bine împreună. 
i. Inţelege personalul rolurile şi responsabilităţile pedagogilor? 
ii. Inţeleg pedagogii structura organizaţională a şcolii şi responsabilităţile personalului? 
iii. Sunt profesorii de sprijin acceptaţi pe deplin, pot ei contribui în orice moment la munca din 
şcoală? 
iv. Sunt cunoscute şi preţuite deprinderile şi cunoştinţele profesorilor de sprijin? 
v. Reflectă compoziţia consiliului de administraţie comunităţile locale ale şcolii? 
vi. Sunt profesorii de sprijin informaţi pe deplin cu privire la politicile şcolare? 
vii. Sunt profesorii de sprijin mulţumiţi de modul în care ei pot contribui la activităţile din şcoală? 
viii. Simt profesorii de sprijin că propria contribuţie este preţuită, indiferent de statutul lor? 
ix. Au profesorii de sprijin aceleaşi oportunităţi de calificare la locul de muncă pe care le are 
personalul? 
x. Impărtăşesc profesorii din şcoală şi profesorii de sprijin aceeaşi abordare privind elevii cu 
„nevoi educaţionale speciale”? 
xi. Au angajaţii şi profesorii de sprijin aceeaşi perspectivă cu privire la identificarea elevilor care 
trec prin situaţii dificile şi a modului în care ei trebuie ajutaţi? 
 
A.1.7. Toate comunităţile locale sunt implicate în şcoală. 
i. Implică şcoala în activităţile sale comunităţile locale, cum ar fi persoanele în vârstă şi varietatea 
grupurilor etnice? 
ii. Este şcoala implicată în activităţile din comunitatea locală? 
iii. Folosesc membrii comunităţii locale facilităţi precum biblioteca, localul şcolii şi cantina, 
împreună cu angajaţii şi elevii? 
iv. Participă comunitatea la activităţile din şcoală în mod egal, indiferent de clasă socială, religie 
sau origine etnică? 
v. Sunt toate grupurile comunităţii locale văzute ca o resursă pentru şcoală? 
vi. Sunt angajaţii şi profesorii de sprijin interesaţi de opiniile membrilor comunităţii locale cu 
privire la şcoală? 
vii. Influenţează opiniile membrilor comunităţii locale politica şcolară? 
viii. Are şcoala o imagine pozitivă în comunitatea locală? 
ix. Incurajează şcoala angajarea unor persoane din rândul comunităţii locale pe locuri de muncă în 
şcoală? 
 
Dimensiunea A Crearea culturilor incluzive 
 
A.2 Stabilirea valorilor incluzive 
 
A.2.1. Aşteptările sunt mari de la toţi elevii. 
i. Simte fiecare elev că urmează o şcoală în care sunt posibile cele mai mari performanţe? 
ii. Sunt toţi elevii încurajaţi să aibă aspiraţii înalte de învăţare? 
iii. Sunt toţi elevii trataţi ca şi când nu ar exista nici o diferenţă între performanţele lor? 
iv. Reuşesc angajaţii să evite să îi vadă pe elevii după clişee fixe (numai pe baza performanţelor 
lor prezente)? 
v. Sunt toţi elevii încurajaţi să fie mândri de performanţele lor? 
vi. Sunt toţi elevii încurajaţi să aprecieze performanţele celorlalţi? 
vii. Este personalul pregătit să întâmpine opiniile negative ale elevilor care sunt nerăbdători şi 
entuziaşti sau care au performanţe mari la ore? 
viii. Este personalul pregătit să întâmpine opiniile negative ale elevilor care găsesc lecţiile dificile? 
ix. Este personalul pregătit să întâmpine etichetările nefavorabile ale celor cu performanţe 
scăzute? 
x. Există vreo încercare de abordare a elevilor care au teama de eşec? 
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xi. Evită personalul să facă legătura între potenţialul unui elev şi cel al fraţilor săi sau al altor 
elevi? 
 
A.2.2. Personalul didactic, pedagogii, elevii şi părinţii/aparţinătorii împărtăşesc filozofia 
incluziunii. 
i. Este consolidarea comunităţii şcolare privită ca fiind la fel de importantă ca ridicarea 
performanţelor şcolare? 
ii. Este susţinerea colaborării privită ca fiind la fel de importantă ca încurajarea independenţei? 
iii. Există un acord între cadrele didactice pentru valorizarea diferenţelor şi pe depăşirea concepţiei 
bazate pe o singură „normalitate”? 
iv. Este diversitatea văzută ca o resursă în susţinerea învăţării, iar nu ca o problemă? 
v. Există un acord între cadrele didactice să facă eforturi pentru scăderea inegalităţilor dintre elevi 
faţă de oportunităţile şcolare? 
vi. Există un acord între cadrele didactice de a accepta elevi din comunităţile locale, indiferent de 
background, performanţă şi dizabilitate? 
vii. Sunt atitudinile cu privire la limitele incluziunii şi la elevii cu severe dizabilităţi analizate? 
viii. Există o înţelegere comună că incluziunea presupune creşterea participării şi a accesului în 
şcoală? 
ix. Este excluziunea înţeleasă ca fiind un proces ce se petrece atât în sălile profesorale, cât şi în 
clase şi pe terenurile de joacă şi care poate genera separarea de şcoală? 
x. Îşi asumă cadrele didactice responsabilitatea de a face şcoala mai incluzivă? 
 
A.2.3. Elevii sunt preţuiţi în mod egal. 
i. Sunt diferitele limbi materne şi etnii văzute ca fiind capabile să aducă o contribuţie pozitivă în 
viaţa şcolii? 
ii. Sunt accentele regionale şi dialectele percepute ca având potenţialul de a îmbogăţi şcoala şi 
societatea? 
iii. Sunt diferenţele familiale recunoscute şi apreciate? 
iv. Sunt părinţii/aparţinătorii priviţi ca fiind în egală măsură valoroşi pentru şcoală, indiferent de 
statutul lor de angajat? 
v. Sunt elevii şi angajaţii cu dizabilităţi la fel de bine primiţi în şcoală ca cei fără dizabilităţi? 
vi. Sunt elevii cu performanţe ridicate şi cei cu performanţe scăzute trataţi în mod egal? 
vii. Este munca tuturor elevilor vizibilă în clasă şi în şcoală? 
viii. Include raportarea performanţelor în interiorul şi în afara şcolii pe toţi elevii? 
ix. Părăsesc toţi elevii gimnaziul cu o diplomă recunoscută pe plan naţional? 
x. Se acordă acelaşi suport şi importanţă, performanţelor băieţilor şi fetelor? 
 
A.2.4. Personalul şi elevii se respectă atât pentru calitatea de fiinţe umane, cât şi pentru rolul 
îndeplinit în şcoală. 
i. Este fiecare elev cunoscut îndeaproape de unii membri ai personalului? 
ii. Simt elevii că profesorii îi plac? 
iii. Sunt toţi membrii şcolii priviţi atât ca persoane care învaţă de la alţii, cât şi ca persoane care îi 
învaţă pe alţii? 
iv. Se simte personalul preţuit şi susţinut? 
v. Se acordă recunoaşterea potrivită unor evenimente precum naşterea, moartea şi boala unor 
membrii ai comunităţii şcolare? 
vi. Este recunoscut faptul că toţi membrii comunităţii au o cultură sau culturi – nu doar membrii 
majorităţii sau cei ai unora dintre minorităţilor etnice”,? 
vii. Sunt elevii (şi profesorii) susţinuţi dacă se simt la un moment dat răniţi, deprimaţi sau nervoşi? 
viii. Se acceptă faptul că personalul poate exprima la un moment dat sentimente negative cu 
privire la anumiţi elevi, care să constituie o modalitate de a le depăşi? 
ix. Evită personalul evită etichetarea anumitor elevi? 
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x. Sunt facilităţile de bază precum toaletele, duşurile şi dulapurile bine întreţinute? 
xi. Este intimitatea elevilor respectată la cabinele de duş, la vestiarul de sport şi la bazinul de înot? 
 
A.2.5. Personalul caută să înlăture barierele în învăţare şi participare în toate aspectele ce ţin de 
şcoală. 
i. înţelege personalul că poate să urmărească barierele în învăţare şi participare întâlnite de către 
elevi? 
ii. Sunt barierele în învăţare şi participare înţelese ca depinzând de relaţiile dintre elevi şi mediul 
şcolar? 
iii. Este mediul de învăţare şi predare înţeles ca incluzând relaţiile dintre elevi şi personal, 
clădirile, culturile, politicile, curricula şi abordările de predare? 
iv. Reuşeşte să evite personalul să vadă barierele în învăţare şi participare ca fiind rezultatul 
dizabilităţilor elevilor? 
v. Inţeleg elevii şi profesorii că măsurile şi practicile educaţionale trebuie să reflecte diversitatea 
elevilor din şcoală? 
vi. Sunt recunoscute şi contracarate barierele generate de diferenţele dintre cultura şcolară şi cea 
de acasă? 
vii. Este recunoscut faptul că fiecare se poate confrunta cu bariere în învăţare şi participare? 
viii. Evită personalul etichetarea elevilor în funcţie de abilităţile acestora? 
ix. Este înţeles modul în care etichetarea elevilor ca „având nevoi educaţionale speciale”, poate 
conduce la segregare şcolară? 
x. Reuşeşte personalul să evite să opună elevii din învăţământul de masă celor care au „nevoi 
speciale”? 
 
A.2.6. Şcoala se străduieşte să reducă toate formele de discriminare. 
i. Se recunoaşte existenţa discriminării instituţionale şi a nevoii de a minimaliza toate formele 
acesteia? 
ii. Inţeleg personalul şi elevii că originile discriminării se regăsesc în intoleranţă şi indiferenţă? 
iii. Se acordă atenţie presiunilor de excludere a elevilor aparţinând minorităţilor etnice şi modului 
în care intoleranţa la indiferenţă poate fi interpretată ca rasism? 
iv. Este recunoscut în şcoală că fiecare cultură şi religie cuprinde o varietate de perspective are 
dreptul la respect? 
v. Reuşeşte personalul să evite să aprecieze performanţele şcolare ale elevilor din punctul de 
vedere al clişeelor etnice sau sociale (de exemplu în funcţie de tipul de păr sau de culoarea pielii)? 
vi. Există respect pentru profesori şi elevi indiferent de vârsta acestora? 
vii. Sunt băieţii şi fetele din şcoală susţinuţi în mod egal ? 
viii. Evită personalul şi elevii stereotipurile de gen atunci când se discută orientarea elevilor spre 
carieră, sau când se pune problema participării copiilor la diferite activităţi ştiinţifice sau tehnice, 
sau a celor de tip gospodăresc (împărţirea răcoritoarelor)? 
ix. Reuşeşte personalul să evite să preţuiască mai mult interesele copiilor aparţinând clasei de 
mijloc, decât ale celor aparţinând clasei mai sărace? 
x. Este orientarea homosexuală acceptată de către şcoală ca parte a diversităţii umane? 
xi. Înţelege personalul că deficienţa apare atunci când persoanele cu dizabilităţi se confruntă cu 
atitudini negative şi bariere instituţionale? 
xii. Sunt regândite atitudinile stereotipe cu privire la imaginea şi perfecţiunea corporală? 
xiii. Este recunoscut faptul că simpla cunoaştere a dizabilităţilor are doar o contribuţie limitată în 
planificarea educaţiei pentru elevi? 
xiv. Incearcă personalul să contracareze atitudinile stereotipe faţă de persoanele cu dizabilităţi 
atunci când acestea sunt văzute, de exemplu, ca obiecte ale milei de către personaje eroice? 
xv. Este excluderea elevilor cu dizabilităţi severe înţeleasă ca o reflectare a limitelor şcolii în 
acceptarea incluziunii? 
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Dimensiunea B Crearea politicilor incluzive 
 
B.1 Dezvoltarea şcolii pentru toţi 
 
B.1.1. Angajarea şi promovarea personalului sunt corecte. 
i. Sunt oportunităţile pentru promovare deschise tuturor persoanelor eligibile din interiorul şi din 
afara şcolii? 
ii. Reflectă modurile de promovare din şcoală un echilibru al genurilor şi al originii etnice? 
iii. Reflectă compoziţia personalului din şcoală pe cea a comunităţii din zona în care se află 
şcoala? 
iv. Există o strategie clară pentru înlăturarea barierelor în angajarea personalului cu dizabilităţi? 
v. Sunt favorizate pentru posturile cu statut înalt anumite secţiuni ale comunităţii în mod 
disproporţionat? 
vi. Este acceptarea diversităţii elevilor un criteriu esenţial pentru angajare? 
vii. Sunt găsite posibilităţi de suplinire pentru personalul care lipseşte? 
 
B.1.2. Toţi noii angajaţi sunt ajutaţi să-şi găsească locul în şcoală. 
i. Recunoaşte şcoala dificultăţile pe care personalul nou angajat le are la un nou loc de muncă şi 
eventual într-o nouă localitate? 
ii. Îi ajută cadrele didactice cu vechime mai mare pe cele mai noi, ca să nu se simtă „out-sideri”? 
iii. Are fiecare nou membru al personalului un mentor sincer interesat în a-l ajuta să se stabilească 
în şcoală? 
iv. Ajută şcoala persoanele nou angajate să simtă că experienţa şi cunoştinţele lor sunt preţuite? 
v. Există oportunităţi pentru întregul personal, inclusiv cel nou angajat, să împărtăşească din 
experienţa şi cunoştinţele lor? 
vi. Li se oferă noilor angajaţi informaţiile de bază despre şcoală? 
vii. Sunt întrebaţi noii angajaţi dacă au nevoie de informaţii suplimentare şi sunt astfel de 
informaţii oferite? 
viii. Sunt observaţiile despre şcoală ale noilor angajaţi căutate şi preţuite pentru prospeţimea pe 
care o aduc? 
 
B.1.3. Şcoala îi acceptă pe toţi elevii din circumscripţia sa. 
i. Sunt toţi elevii din circumscripţie încurajaţi să urmeze şcoala, indiferent de performanţele şi 
dizabilităţile lor? 
ii. Este includerea tuturor elevilor şcolari din comunitate o politică şcolară explicită? 
iii. Caută şcoala să depăşească barierele de participare şcolară a variatelor grupuri etnice din 
localitate? 
iv. Sunt copiii şi tinerii itineranţi, care vizitează zona, bine primiţi în şcoală? 
v. Sunt elevii din localitate înscrişi în şcoli speciale încurajaţi activ să urmeze şcoala de masă? 
vi. Este calitatea de membru al şcolii egală, necondiţionat, pentru toţi elevii? 
vii. Există o creştere a proporţiei elevilor cu nevoi speciale din localitate înscrişi în şcoală? 
viii. Există o creştere a diversităţii elevilor din localitate înscrişi în şcoală? 
 
B.1.4. Şcoala se preocupă să organizeze condiţii de accesibilitate tuturor persoanelor. 
i. Sunt nevoile persoanelor cu dizabilităţi vizuale, auditive, motorii luate în considerare pentru a 
face clădirea mai accesibilă? 
ii. Este şcoala preocupată de accesibilitatea spaţiilor şcolii, inclusiv clasele, coridoarele, toaletele, 
grădinile, terenurile de joacă, cantina şi expoziţiile? 
iii. Sunt consultate organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi cu privire la accesibilitatea şcolii? 
iv. Face parte accesibilizarea şcolii pentru persoanele cu dizabilităţi din planul de îmbunătăţire a 
clădirii? 
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v. Şcoala acordă atenţie drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aşa cum sunt ele definite de tratatele 
internaţionale (de ex., tratatul de la Salamanca) ? 
vi. Se referă măsurile privind accesibilizarea şcolii la personalul cu dizabilităţi, pedagogi, 
părinţi/aparţinători şi alţi membri ai comunităţii, precum şi la elevi? 
vii. Fac parte proiectele de îmbunătăţire a accesibilităţii clădirii şcolii din planul de dezvoltare 
strategică? 
 
B.1.5. Toţi elevii noi sunt ajutaţi să-şi găsească locul în şcoală. 
i. Are şcoala are un program pentru familiarizarea elevilor cu şcoala? 
ii. Există un program destinat facilitării acomodării elevilor şi a părinţilor lor nou sosiţi în şcoală? 
iii. Există informaţii disponibile pentru părinţi/aparţinători cu privire la sistemul naţional şi local 
de învăţământ, precum şi cu privire la şcoală? 
iv. Ţine cont programul destinat facilitării acomodării elevilor de diferenţele dintre ei în ceea ce 
priveşte performanţele şcolare şi limba maternă? 
v. Sunt elevii noi puşi în contact cu elevii cu mai multă experienţă atunci când aceştia intră pentru 
prima dată în şcoală? 
vi. Se iau măsuri pentru a afla în ce grad noii elevi se simt bine la şcoală? 
vii. Există vreo formă de sprijin pentru elevii care au dificultăţi în a memora orientarea în şcoală, 
mai ales cât ei sunt nou-veniţi? 
viii. Le este clar elevilor la cine să apeleze dacă au dificultăţi? 
ix. Când elevii trebuie să se transfere de la o şcoală la alta, colaborează personalul din cele două 
şcoli, pentru a facilita schimbarea? 
x. Se iau măsuri pentru a familiariza elevii cu şcoala, înainte ca ei să se transfere de la grădiniţă la 
şcoala primară, sau de la aceasta la şcoala gimnazială? 
 
B.1.6. Şcoala se preocupă să organizeze grupuri de predare, astfel încât toţi elevii să se simtă 
valoroşi. 
i. Sunt specializările (catedrele) tratate corect în ceea ce priveşte repartizarea folosirii facilităţilor, 
a localizării sălilor, a alocării personalului şi a materialelor? 
ii. Apreciază personalul oportunităţile create pentru elevi în a preda şi de a organiza învăţarea în 
grupe? 
iii. În planificarea grupurilor de predare, sunt relaţiile de prietenie şi prezenţa celor care vorbesc 
aceeaşi limbă maternă suficient respectate? 
iv. Există vreo încercare de a depăşi tipul de organizare a grupurilor de predare în funcţie de 
nivelul de performanţă sau de dizabilitate a copiilor? 
v. Când elevii sunt distribuiţi în grupe în funcţie de nivelul de performanţă, sunt anticipate efectele 
negative ale nemulţumirii celor aflaţi în grupurile specifice poziţiilor inferioare? 
vi. Este utilizat modul de aşezare a elevilor în clase în scopul promovării coeziunii sociale între 
băieţi şi fete, precum şi între grupurile etnice din şcoală? 
vii. Sunt atente şcolile de masă la obligaţia lor legală de a accepta educarea împreună a elevilor 
care au şi a acelora care nu au dificultăţi în învăţare? 
viii. Evită şcolile includerea unui număr mare de copii care necesită un curriculum alternativ, de 
frica performanţelor reduse la testele naţionale? 
ix. Evită şcolile să reducă din curriculum (scoaterea obligativităţii unei limbi străine, de exemplu) 
pentru elevii care studiază în limba maternă, limba română fiind obligatorie? 
x. Când există posibilitatea de a alege, li se permite tuturor elevilor să facă propriile lor alegeri? 
 
B.2 Organizarea suportului pentru diversitate 
 
B.2.1. Formele de sprijin sunt toate coordonate. 
i. Sunt măsurile coordonate în cadrul unei strategii cu scopul de a creşte capacitatea şcolii de a 
răspunde la diversitate? 
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ii. Se acordă importanţă coordonării sprijinului – de exemplu prin repartizarea acestei 
responsibilităţi unui membru cu experienţă al corpului profesoral? 
iii. Sunt măsurile de sprijin direcţionate către prevenirea barierelor în calea procesului de învăţare 
şi de participare a elevilor? 
iv. Există o politică clară de sprijinire a incluziunii pentru toţi cei care susţin procesul didactic din 
interiorul şcolii? 
v. Există o politică clară de sprijinire a incluziunii prin servicii de suport din exteriorul şcolii, care 
să contribuie la dezvoltarea atitudinilor incluzive în comunitate? 
vi. Este personalul conştient de existenţa unor servicii variate menite să susţină educaţia şi 
participarea copiilor la şcoală? 
vii. Există o coordonare a tuturor iniţiativelor, precum a celor referitoare la sănătate, sau a celor 
destinate elevilor cu performanţe ridicate, astfel încât acestea să susţină dezvoltarea şcolii în 
direcţia idealului şcolii pentru toţi? 
viii. Sunt solicitaţi cei care oferă suport să-şi coordoneze eforturile lor cu alte iniţiative similare? 
ix. Sunt măsurile de suport ghidate de ceea ce este mai bine pentru elevi şi nu de menţinerea 
autorităţii profesionale? 
 
B.2.2. Activităţile de perfecţionare a personalului ajută cadrele didactice să răspundă diversităţii 
nevoilor elevilor. 
i. Se referă activităţile de planificare curiculară la participarea elevilor cu experienţe, performanţe 
sau dizabilităţi diferite? 
ii. Se adresează activităţile de planificare curiculară reducerii barierelor în învăţare şi participare? 
iii. Vin activităţile de perfecţionare a personalului în întâmpinarea muncii efective de la clasă? 
iv. Lucrează cadrul didactic şi profesorul de sprijin periodic împreună în clasă şi fac ei evaluări 
comune pentru a se face reciproc înţeleşi? 
v. Se asistă profesorii reciproc la lecţii, pentru a reflecta asupra perspectivelor elevilor? 
vi. Beneficiază personalul de training-uri pentru planificarea şi managementul activităţilor de 
învăţare prin colaborare? 
vii. Există oportunităţi comune pentru profesorii şi psihopedagogii de sprijin de la clasă pentru a 
dezvolta forme mai eficiente de colaborare? 
viii. Există oportunităţi pentru personal şi elevi să-şi însuşească tehnica învăţării în grup? 
ix. Invaţă profesorii şi profesorii de sprijin despre cum se foloseşte tehnologia actuală pentru a 
sprijini procesul de învăţare a copiilor cu dizabilităţi (de exemplu camera video, televiziunea, 
tehnica video, retroproiectorul, casetofonul, calculatoarul şi internetul)? 
x. Caută cadrele didactice modalităţi de a preveni nemulţumirile elevilor lor prin creşterea 
implicării lor în planificarea programei şcolare? 
xi. Sunt şanse reale de egalizare a educaţiei pentru cei cu dizabilităţi? 
xii. Are posibilitatea personalul să înveţe modalităţi de contracarare a violenţei în limbaj, inclusiv 
rasismul, sexismul şi homofobia? 
xiii. Preiau cadrele didactice şi psihopedagogii responsabilitatea evaluării propriilor nevoi de 
învăţare? 
 
B.2.3. Atitudinile şi măsurile şcolii privind copiii cu „nevoi educaţionale speciale” sunt incluzive. 
i. Există vreo încercare de a minimaliza catalogarea studenţilor ca având „nevoi educaţionale 
speciale”? 
ii. Reuşeşte şcoala să evite ca un număr disproporţionat de mare de băieţi să fie catalogaţi ca 
având „nevoi educaţionale speciale”? 
iii. Reuşeşte şcoala să evite ca un număr disproporţionat de mare de copii ce aparţin unui grup 
etnic minoritar să fie catalogaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”? 
iv. A înlocuit şcoala denumirea de „coordonator pentru copii cu handicap” sau pentru nevoile 
educaţionale speciale”, cu cea de „coordonator pentru susţinerea învăţării”, sau de „coordonator 
pentru dezvoltarea capacităţii de învăţare” sau „coordonator al incluziunii”? 
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v. Sunt văzuţi elevii cu „nevoi educaţionale speciale” ca indivizi cu interese, cunoştinţe şi 
deprinderi variate, sau prin prisma clişeelor unui grup omogen? 
vi. Sunt încercările de înlăturare a barierelor în învăţare şi participare ale unui elev văzute ca 
oportunităţi pentru îmbunătăţirea experienţelor tuturor elevilor? 
vii. Este sprijinul psihopedagogic văzut ca un drept al celor care au nevoie de el, sau ca un serviciu 
opţional pentru şcoală 
viii. Sunt detaliile referitoare la dreptul la activităţi de sprijin incluse în broşura şcolii şi făcute 
publice elevilor şi părinţilor/aparţinătorilor? 
ix. Atunci când e posibil, este suportul oferit spontan, fără o birocratizare exagerată? 
x. Au politicile referitoare la „nevoile speciale” scopul de a creşte capacitatea de învăţare şi 
participarea şi de a minimaliza excluderea copiilor? 
xi. Există vreo încercare de a reduce numărul celor care se retrag din şcoală prin oferirea vreunei 
forme de suport în afara ajutorului oferit de profesorul de sprijin? 
 
B.2.4. Se folosesc toate instrumentele legale pentru a reduce barierele în învăţare şi participare ale 
tuturor elevilor. 
i. Se acordă sprijinul psihopedagogic conform actualei legislaţii a învăţământului? 
ii. Oferă includerea copiilor cu dizabilităţi în şcoală posibilităţi reale de participare la educaţie, sau 
incluziunea este doar formală? 
iii. Este văzut sprijinul psihopedagogic pentru diversele categorii de grupuri cu dizabilităţi ca o 
alternativă la excludere? 
iv. Contribuie serviciile de suport extern la planificarea predării şi învăţării pentru a reduce 
barierele în învăţare şi participare? 
v. Se pun în practică planurile educaţionale individuale conform celor prevăzute de legislaţie? 
vi. Oferă planurile educaţionale individuale accesul şi susţin ele participarea indivizilor la un 
curriculum comun? 
vii. Îmbunătăţesc planurile educaţionale individuale activităţile de predare şi învăţare pentru toţi 
elevii? 
viii. Când se folosesc formule precum „nevoi educaţionale speciale”, se pune suficient accent pe 
capacităţile elevilor şi posibilităţile lor de dezvoltare, sau mai mult pe identificarea dizabilităţilor? 
ix. Descriu formulele folosite (precum „nevoi educaţionale speciale”) schimbările în predare şi 
învăţare necesare pentru a creşte şansele educaţionale ale tuturor copiilor? 
x. Specifică folosirea formulelor corecte din punct de vedere politic, precum „copil cu nevoi 
educaţionale speciale” îndeajuns necesitatea suportului pentru a creşte la maxim participarea la 
activităţile programei şcolare şi în comunităţi? 
 
B.2.5. Se acordă sprijin elevilor care au altă limbă maternă decât limba română. 
i. Este considerat sprijinul pentru aceşti elevi o responsabilitate a personalului din şcoală? 
ii. Conduce sprijinul acordat acestor elevi la reducerea barierelor lor în învăţare şi participare, 
precum şi la creşterea nivelului de educaţie a tuturor elevilor? 
iii. Se face distincţia între „dificultatea de a învăţa într-o limbă adiţională” şi „a avea dificultăţi de 
învăţare”? 
iv. Sunt aşteptările privind performanţa şcolară identice pentru elevii care au şi pentru cei care nu 
au limba română ca limbă maternă? 
v. Sunt interpreţi disponibili în limbajul semnelor sau în limbile materne pentru a oferi sprijin 
celor care au nevoie de traducere? 
vi. Este recunoscută originea dintr-o ţară sau o cultură străină ca o posibilă barieră în învăţare şi 
participare? 
vii. Pentru cei de la punctul vi, există forme de ajutor din partea cuiva care împărtăşeşte aceeaşi 
origine culturală cu elevii? 
viii. Ţine seama suportul pentru aceşti elevi de barierele lor în învăţare în toate aspectele predării, 
ale curriculei şi ale organizării şcolilor? 
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B.2.6. Sprijinul oferit copilului coordonează aspectele de comportament, de adaptare curriculară şi 
de sprijin în procesul învăţării. 
i. Este creşterea capacităţii de învăţare şi de participare a elevilor scopul principal al personalului? 
ii. Există strategii de îmbunătăţire a comportamentului din clasă şi de pe terenul de joacă? 
iii. În sprijinul acordat elevilor pentru îmbunătăţirea comportamentului lor din clasă, se reflectează 
la nevoia ridicării nivelului predării şi învăţării tuturor elevilor? 
iv. Ţin seama încercările de îmbunătăţire a comportamentului de barierele în învăţare şi participare 
existente în politicile, culturile şi practicile şcolare? 
v. Au prilejul cadrele didactice şi profesorii de sprijin să reducă nemulţumirile elevilor? 
vi. Încearcă şcoala să ridice nivelul stimei de sine pentru cei care au un sentiment scăzut al 
propriei valori? 
vii. Sunt folosite cunoştinţele părinţilor/aparţinătorilor pentru a reduce nemulţumirile elevilor? 
viii. Contribuie elevii la reducerea nemulţumirilor lor şi ale celorlalţi din şcoală? 
ix. Sunt susţinuţi copiii proveniţi din instituţiile de ocrotire publică în scopul creşterii 
performanţelor lor şcolare? 
x. Sunt susţinuţi copiii aflaţi în instituţiile de ocrotire publică în scopul continuării studiilor lor? 
xi. În susţinerea copiilor aflaţi în instituţiile de ocrotire publică, sunt încurajate legăturile dintre 
şcoală şi aparţinători? 
xii. Ţin seama politicile de susţinere a comportamentului de situaţia elevilor care se simt izolaţi? 
xiii. Sprijină şcoala formarea masculinităţii băieţilor şi reducerea nemulţumirilor lor faţă de cum 
sunt ei văzuţi de şcoală şi comunitate? 
xiv. Sprijină şcoala formarea feminităţii femeilor şi reducerea nemulţumirilor lor faţă de cum sunt 
ele văzute de şcoală şi comunitate? 
 
B.2.7. Presiunile pentru excludere din motive disciplinare sunt scăzute. 
i. Este văzută excluderea disciplinară ca o măsură care poate întrerupe procesul de susţinere a 
educaţiei elevului? 
ii. Au loc întâlniri cu personalul, elevii, părinţii/aparţinătorii şi alţii, prin care să se urmărească 
rezolvarea în mod flexibil a problemelor, înainte ca acestea să evolueze până să fie nevoie de 
excludere? 
iii. Sunt recunoscute legăturile dintre lipsa de apreciere a elevilor, nemulţumirile acestora, 
indisciplină şi excludere? 
iv. Evită şcoala să creeze nemulţumiri în grupurile de elevi care au probleme de adaptare? 
v. Se preocupă şcoala de sentimentele de nemulţumire atunci când ele apar în grupurile 
minoritare/etnice sau sociale? 
vi. Încearcă şcoala să reducă nivelul de conflict dintre grupurile etnice sau dintre clasele sociale? 
vii. Sunt răspunsurile la comportamentul elevilor legate mai mult de educaţia şi reabilitarea lor, 
decât de pedepsirea lor? 
viii. Sunt elevii şi alte persoane care au adus ofense comunităţii şcolare trataţi cu 
iertare/înţelegere? 
ix. Există planuri clare şi pozitive pentru reintroducerea elevilor excluşi din motive disciplinare? 
x. Există o politică de minimalizare a tuturor formelor de excludere disciplinară, fie ele temporare 
sau permanente, formale sau informale? 
xi. Este obiectivul reducerii la maximum a pedepsei prin excludere temporară, permanentă, 
formală şi informală împărtăşit de întregul personal? 
xii. Există dovezi clare privind motivele care conduc la decizii de excludere formală sau informală 
a elevilor? 
xiii. Există rapoarte periodice înaintate conducerii, privind excluderile disciplinare? 
xiv. Există o tendinţă de reducere a numărului excluderilor disciplinare formale şi informale? 
 
B.2.8. Bartierele în învăţare sunt reduse. 
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i. Sunt explorate toate barierele în calea participării copiilor şi ale familiilor lor la culturile, 
politicile şi practicile şcolii? 
ii. Evită şcoala să folosească absenţele nemotivate în scopul excluderii disciplinare? 
iii. Sunt absenţele nemotivate ale elevilor tratate echitabil, indiferent de gen sau apartenenţa socio-
culturală? 
iv. Sunt recunoscute relaţiile dintre absenteismul nemotivat, violenţa de limbaj şi lipsa susţinerii 
prietenilor? 
v. Reuşeşte şcoala să răspundă situaţiilor elevelor însărcinate în moduri care nu sunt bazate pe 
discriminare? 
vi. Susţine şcoala activ revenirea şi participarea elevilor care au suferit o pierdere grea ori o boală 
cronică cu absenţe pe termen lung? 
vii. Există sfaturi clare cu privire la posibilitatea de a vizita o ţară de origine, sau o ţară străină? 
viii. Există îndrumări pentru elevii care au fost plecaţi pentru o perioadă mai îndelungată, în 
scopul integrării experienţelor lor în cadrul materialului discutat la lecţii? 
ix. Există posibilitatea îmbunătăţirii cooperării dintre personal şi părinţi /aparţinători pe parcursul 
absenţei neagreate de şcoală a unui elev? 
x. Există o strategie de coordonare a absenţelor şi activităţilor şcolare între şcoala şi alte 
organizaţii în cadrul cărora elevii îşi desfăşoară activitatea (de exemplu, când copilul participă la 
competiţii sportive, muzicale sau de alt gen)? 
xi. Există un sistem eficient de raportare a absenţelor şi de descoperire a motivelor acestora? 
xii. Există o evidenţă a absenţelor de la diferitele ore? 
xiii. Absenţele de la anumite ore sunt văzute ca un motiv pentru a explora relaţiile cu profesorii şi 
cu ceea ce se predă? 
xiv. Reflectă datele colectate de şcoală toate absenţele nemotivate? 
xv. Are absenteismul nemotivat tendinţă de scădere? 
 
B.2.9. Violenţa verbală este redusă la minimum. 
i. Există în şcoală o înţelegere comună din partea profesorilor, părinţilor /aparţinătorilor, 
pedagogilor şi elevilor privind definiţia violenţei verbale? 
ii. Este violenţa verbale văzută ca parte a tuturor relaţiilor bazate pe putere? 
iii. Este violenţa verbală văzută ca ţinând de jignirea verbală şi emoţională precum şi de abuzul 
fizic? 
iv. Este renunţarea la prietenie înţeleasă ca o cauză a violenţei verbale? 
v. Este violenţa verbală văzută în relaţia dintre angajaţi/profesori şi elevi, între profesori şi 
părinţi/aparţinători, precum şi între elevi? 
vi. Sunt comentariile şi comportamentele rasiste, sexiste, homofobe sau de discriminare a 
persoanelor cu dizabilităţi percepute ca aspecte ale violenţei verbale? 
vii. Există o politică clară cu privire la violenţa de limbaj, care stabileşte în detaliu ce 
comportamente sunt acceptabile şi inacceptabile în şcoală? 
viii. Poate fi limbajul oficial al şcolii înţeles de către personal, pedagogi, elevi şi 
părinţi/aparţinători? 
ix. Există persoane disponibile să ofere suport în cazul violenţelor verbale dintre fete şi a băieţi? 
x. Ştiu elevii la cine să apeleze atunci când sunt victime ale violenţei verbale? 
xi. Există persoane în interiorul sau în afara şcolii la care poate apela personalul în situaţiile de 
violenţă verbală? 
xii. Sunt elevii implicaţi în proiectarea unor strategii de reducere şi de prevenire a violenţei 
verbale? 
xiii. Se păstrează evidenţe clare ale incidentelor bazate pe violenţa verbală? 
xiv. Este violenţa verbală în scădere? 
 
Dimensiunea C Desfăşurarea unor practici incluzive 
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C.1 Dirijarea învăţării 
 
C.1.1. Predarea este planificată ţinând cont de procesul de învăţare al tuturor elevilor. 
i. Este predarea planificată astfel încât să susţină învăţarea şi nu doar să prezinte curriculum-ul? 
ii. Reflectă materialele din curriculum provenienţa socio-culturală, experienţa şi interesele tuturor 
elevilor? 
iii. Încep lecţiile de la o experienţă comună, care poate fi dezvoltată într-o varietate de moduri? 
iv. Reflectă lecţiile o gamă largă de interese, atât pentru băieţi, cât şi pentru fete? 
v. Facilitează lecţiile învăţarea tuturor categoriilor de elevi? 
vi. Încurajează lecţiile formarea unei perspective asupra învăţării ca proces continuu şi nu ca unul 
alcătuit din sarcini independente? 
vii. Pot fi diferitele subiecte învăţate în modalităţi organizate diferit, de exemplu prin curs intensiv 
de literatură sau de limbi străine? 
viii. Există interpreţi pentru elevii surzi sau pentru cei pentru care limba română nu este limbă 
maternă? 
ix. Încearcă planificarea să reducă barierele în învăţare şi participare pentru toţi elevii? 
x. Examinează profesorii posibilităţile de reducere a nevoii de sprijin individual pentru elevi? 
xi. Oferă lecţiile oportunităţi pentru activităţi de grup sau în perechi, precum şi pentru muncă 
individuală sau cu întreaga clasă? 
xii. Sunt iniţiate activităţi variate, precum prezentări orale şi discuţii, ascultare şi citire, scriere, 
desenare, rezolvare de probleme, folosirea bibliotecii, a materialelor audio/video, activităţi 
practice şi pe calculator? 
xiii. Pot elevii participa la orele de educaţie fizică şi de ştiinţă, îmbrăcaţi fiind în haine care 
corespund convingerilor lor religioase? 
xiv. Este curriculum-ul adaptat pentru elevii implicaţi în activităţi competiţionale sportive, artistice 
etc.? 
xv. Sunt lecţiile adaptate, dacă e necesar, astfel încât elevii cu dizabilităţi fizice sau senzoriale să 
îşi poată forma deprinderi şi cunoştinţe prin intermediul educaţiei fizice, al orelor de tehnologie 
sau de atelier? 
xvi. Recunoaşte personalul nevoia alocării de timp suplimentar elevilor cu dizabilităţi, pentru 
folosirea echipamentului tehnic? 
 
C.1.2. Lecţiile încurajează participarea tuturor elevilor. 
i. Îşi asumă diriginţii şi profesorii responsabilitatea procesului de învăţare a tuturor elevilor? 
ii. Există vreo încercare de a înţelege predarea şi nevoia de sprijin din punctul de vedere al 
elevilor? 
iii. Se bazează lecţiile pe diferenţele în cunoştinţele şi experienţele elevilor? 
iv. Se acordă atenţie la lecţii aspectelor emoţionale, pe lângă cele intelectuale ale învăţării? 
v. Reuşesc lecţiile să transmită un sentiment de entuziasmul în învăţare? 
vi. Este limba scrisă şi vorbită folosită în clase accesibilă tuturor elevilor? 
vii. Este vocabularul tehnic de bază explicat şi aplicat la lecţii? 
viii. Pot elevii pot să îşi păstreze munca în modalităţi variate: folosind desene, fotografii şi 
înregistrări, precum şi forme scrise? 
ix. Iau lecţiile în considerare limbajul şi ştiinţa elevilor dobândită în afara şcolii? 
x. Încurajează lecţiile discuţiile dintre profesori şi elevi, precum şi pe cele între elevii înşişi? 
xi. Încurajează lecţiile dezvoltarea la elevi a unui limbaj care să faciliteze analiza şi discutarea 
procesului de învăţare? 
xii. Există oportunităţi pentru elevii pentru care limba română nu este limbă maternă să scrie şi să 
vorbească în propria lor limbă? 
xiii. Sunt elevii pentru care limba română nu este limbă maternă încurajaţi să îşi dezvolte şi să 
folosească deprinderile de traducere din limba maternă în română? 
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xiv. Este invitarea unor adulţi din comunitate folosită pentru a împrospăta modul în care curricula 
şi abordările de predare să servească învăţarea şi participarea tuturor elevilor? 
xv. Recunoaşte personalul efortul fizic necesar rezolvării sarcinilor de către elevii cu dizabilităţi 
sau boli cronice şi oboseala care poate rezulta? 
xvi. Recunoaşte personalul efortul mintal implicat în citirea de pe buze, respectiv în folosirea 
aparatelor de vedere? 
 
C.1.3. Lecţiile stimulează înţelegerea şi acceptarea diferenţelor. 
i. Sunt elevii încurajaţi să exploreze şi alte perspective decât cele proprii? 
ii. Sunt elevii încurajaţi să se implice în dialog cu persoane aparţinând unor etnii diferite şi având 
atitudini diferite? 
iii. Există oportunităţi pentru elevi de a învăţa cu persoane care diferă de ei în ceea ce priveşte 
apartenenţa socio-culturală, etnia, deficienţa şi genul? 
iv. În timpul discuţiilor din clasă, demonstrează personalul că respectă şi preţuieşte opiniile 
diferite de ale majorităţii? 
v. Sunt toate limbile materne considerate în egală măsură de valoroase? 
vi. Duc activităţile de învăţare la dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a diferenţelor de apartenenţa 
socio-culturală, etnică, de gen, dizabilitate, orientare sexuala şi religie? 
vii. Li se vorbeşte elevilor despre varietatea influenţelor culturale asupra educaţiei şcolare? 
viii. Au elevii oportunitatea de a comunica cu tineri şi copii din zone diverse ca dezvoltare 
economică – mai sărace şi mai bogate din ţară şi din străinătate? 
ix. Oferă curriculum-ul o înţelegere istorică a oprimării anumitor grupuri etnice? 
x. Sunt elevii învăţaţi să problematizeze stereotipurile culturale, de gen şi etnice din programă şi 
cele întâlnite în discuţiile de la clasă? 
 
C.1.4. Elevii sunt implicaţi activ în propria lor învăţare. 
i. Sunt elevii încurajaţi să preia responsabilitatea propriei învăţări? 
ii. Explică profesorii scopul unei lecţii sau al unui grup de lecţii? 
iii. Ajută organizarea sălii de clasă, expoziţiile şi alte resurse învăţarea independentă? 
iv. Ajută sprijinul dat elevilor să persevereze în învăţare, făcând legătura cu ceea ce elevii cunosc 
deja? 
v. Sunt planurile curriculare împărtăşite elevilor, în aşa fel încât ei să poată alege un ritm de studiu 
mai rapid sau unul mai profund? 
vi. Sunt elevii învăţaţi cum să cerceteze şi cum să scrie despre un subiect? 
vii. Sunt elevii capabili să folosească independent biblioteca şi alte resurse de tehnologie 
informaţională? 
viii. Sunt elevii învăţaţi cum să ia notiţe din prelegeri şi cărţi si cum să-şi organizeze munca? 
ix. Este evitată sarcina copiatului mecanic? 
x. Sunt elevii învăţaţi cum să îşi prezinte munca oral, în scris sau în alte forme, individuale sau de 
grup? 
xi. Sunt elevii încurajaţi să rezume ce au învăţat, verbal şi în scris? 
xii. Sunt elevii învăţaţi cum să revizuiască materia pentru teste şi examinări? 
xiii. Sunt elevii consultaţi cu privire la sprijinul de care au nevoie? 
xiv. Sunt elevii consultaţi cu privire la calitatea lecţiilor? 
xv. Sunt elevii implicaţi în găsirea modurilor de a-şi depăşi propriile dificultăţi de învăţare, 
precum şi pe cele ale colegilor lor? 
xvi. Li se oferă elevilor posibilitatea de a alege între diferite activităţi? 
xvii. Sunt cunoştinţele şi deprinderile dobândite independent de elevi puse în valoare în timpul 
orelor? 
 
C.1.5. Elevii învaţă prin cooperare. 
i. Văd elevii oferirea şi primirea de ajutor, ca parte obişnuită a activităţii de la clasă? 
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ii. Există reguli stabilite pentru elevi în ceea ce priveşte intervenţiile lor verbale, ascultarea şi 
solicitarea de clarificări unul de la celalalt şi de la cadrul didactic? 
iii. Îşi împărtăşesc elevii voluntar cunoştinţele şi deprinderile? 
iv. Refuză elevii în mod politicos ajutorul atunci când nu au nevoie de el? 
v. Permit activităţile de grup elevilor să-şi împartă sarcinile şi să sintetizeze ceea ce au învăţat? 
vi. Învaţă elevii cum să realizeze un raport comun, pe baza diferitelor contribuţii ale membrilor 
grupului? 
vii. Când cineva din clasă are necazuri, îl ajută ceilalţi să se calmeze, fără să îl întărâte? 
viii. Recunosc elevii că fiecare dintre ei trebuie să aibă partea sa de succes? 
ix. Îşi împart elevii responsabilitatea de a ajuta pe unii dintre colegii lor să îşi depăşească 
dificultăţile întâmpinate la lecţii? 
x. Sunt elevii implicaţi în evaluarea învăţării colegilor lor? 
xi. Sunt elevii implicaţi în a se ajuta unul pe altul în stabilirea propriilor lor scopuri educaţionale? 
 
C.1.6. Evaluarea contribuie la creşterea performanţelor tuturor elevilor. 
i. Sunt toţi profesorii implicaţi în evaluarea învăţării? 
ii. Preiau profesorii responsabilitatea progresului tuturor elevilor din clasă? 
iii. Sunt elevii implicaţi în evaluarea şi comentarea propriei învăţări? 
iv. Sunt părinţii/aparţinătorii implicaţi în procesul de evaluare? 
v. Reflectă fişele de performanţă toate deprinderile, cunoştinţele şi experienţa elevilor, precum şi 
limbile lor materne, alte sisteme de comunicare (gestual, Braille), interesele, hobby-urile şi 
eventuala lor experienţă de muncă? 
vi. Sunt judecăţile de valoare cu privire la elevi făcute într-un mod respectuos? 
vii. Se bazează evaluările pe o observaţie detaliată? 
viii. Este evaluarea direcţionată înspre ceea ce e important în învăţare? 
ix. Sunt evaluările (inclusiv cele naţionale) folosite întotdeauna în mod formativ, pentru a stimula 
progresele elevilor în învăţare? 
x. Au evaluările o contribuţie la modificarea planurilor şi a practicilor de predare? 
xi. Există variete moduri de evaluare a învăţării, în funcţie de diferenţele de personalitate ale 
elevilor, de interesele şi deprinderile lor? 
xii. Există poibilităţi de evaluare a învăţării în grup? 
xiii. Inţeleg elevii de ce şi cum sunt evaluaţi? 
xiv. Sunt elevii informaţi onest asupra consecinţelor evaluării, de exemplu, atunci când intrarea la 
examinări se face pe diferite nivele? 
xv. Se referă feedback-ul dat elevilor la ceea ce au învăţat, dar şi la ce ar putea să facă în 
continuare? 
xvi. Există o monitorizare a performanţelor diferitelor grupuri de elevi (băieţi/fete/ minorităţi 
etnice/elevi cu dizabilităţi), astfel încât orice dificultate să poată fi detectată şi abordată? 
 
C.1.7. Disciplina din clasă se bazează pe respect reciproc. 
i. Încurajează modul de abordare a disciplinei auto-disciplina? 
ii. Se susţin profesorii între ei, dovedind fermitate, totodată evitând nervozitatea? 
iii. Îşi împărtăşesc profesorii preocupările privind disciplina din clasă şi pentru a-şi depăşi 
nemulţumirile? 
iv. Sunt regulile din clasă explicite şi consecvente? 
v. Sunt elevii implicaţi în a ajuta la rezolvarea problemelor din clasă? 
vi. Sunt elevii implicaţi în formularea regulilor clasei? 
vii. Sunt elevii consultaţi în legătură cu îmbunătăţirea atmosferei din clasă? 
viii. Sunt elevii consultaţi în legătură cu îmbunătăţirea atenţiei în procesul de învăţare? 
ix. Simt elevii că sunt trataţi corect, indiferent de gen şi de etnie? 
x. Dacă este mai mult decât un adult în sală, îşi împart aceştia responsabilitatea pentru 
desfăşurarea lecţiei? 
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xi. Există proceduri clare, înţelese deopotrivă de către elevi şi profesori, pentru a răspunde la 
problemele comportamentale extreme? 
xii. Este recunoscut de către toţi profesorii şi elevii că nu este corect ca băieţii să beneficieze de o 
mai mare atenţie din partea profesorilor, decât fetele? 
 
C.1.8. Profesorii planifică, predau şi evaluează împreună, în parteneriat. 
i. Profesorii planifică în comun schemele de muncă pentru lecţii şi teme de casă? 
ii. Sunt activităţile de predare planificate în aşa fel încât să se beneficieze pe deplin de toţi adulţii 
prezenţi în clasă? 
iii. Se implică profesorii în activităţi comune de predare? 
iv. Este predarea în parteneriat folosită ca o oportunitate de a reflecta împreună la procesul de 
învăţare al elevilor? 
v. Sunt profesorii dispuşi să primească comentarii din partea colegilor cu privire la, de exemplu, 
accesibilitatea limbajului lor de predare şi la participarea elevilor la activităţi? 
vi. Îşi modifică profesorii modul de predare ca răspuns la comentariile primite de la colegi? 
vii. Îşi împart diriginţii şi profesorii de sprijin munca cu elevii, cu grupurile lor şi cu întreaga 
clasă? 
viii. Oferă profesorii şi alte persoane din şcoală care muncesc împreună un model de colaborare 
pentru elevi? 
ix. Se implică profesorii împreună cu alte persoane în rezolvarea comună a unei probleme, atunci 
când progresul unui elev sau al unui grup este problematic? 
x. Împarte personalul responsabilitatea asigurării participării tuturor elevilor la procesul învăţării? 
 
1.9. Profesorii de sprijin susţin învăţarea şi participarea tuturor elevilor. 
i. Se implică profesorii de sprijin în planificarea şi revizuirea programei şcolare? 
ii. Sunt profesorii de sprijin ataşaţi succesului unor anumiţi elevi? 
iii. Sunt profesorii de sprijin preocupaţi să crească participarea tuturor elevilor? 
iv. Au profesorii de sprijin scopul de a-i face pe elevi independenţi de ajutorul lor? 
v. Încurajează profesorii de sprijin întrajutorarea elevilor care au dificultăţi de învăţare? 
vi. Sunt profesorii de sprijin atenţi să evite intervenţiile în relaţiile dintre elevi? 
vii. Au profesorii de sprijin o fişă a postului care să reflecte limitele îndatoririlor lor de serviciu? 
viii. Sunt toţi profesorii familiari cu limitele îndatoririlor de serviciu ale profesorilor de sprijin? 
ix. Este spaţiul clasei este astfel organizat încât profesorii de sprijin să poată lucra atât cu grupe de 
elevi cât şi cu indivizii? 
x. Sunt profesorii de sprijin plătiţi pentru toate sarcinile pe care le fac, cum ar fi prezenţa la 
întâlniri, pregătirea materialelor didactice şi a celor pentru training-uri? 
xi. Există un interes pentru a afla opiniilor profesorilor de sprijin privind activităţile lor prevăzute 
în fişa postului lor? 
xii. Se recunoaşte faptul că unii elevi cu dizabilităţi pot avea nevoie de un asistent personal, mai 
curând decât de un profesor de sprijin? 
xiii. Sunt elevii cu dizabilităţi consultaţi cu privire la sprijinul de care au nevoie şi la 
caracteristicile persoanei care să îl ofere? 
xiv. Se recunoaşte faptul că asistenţii personali şi profesorii de sprijin trebuie de multe ori să aibă 
un rol de convingere pentru unii elevi? 
xv. Există încercări de a recruta atât bărbaţi, cât şi femei ca asistenţi personali? 
 
C.1.10. Tema de casă contribuie la succesul procesului învăţării tuturor. 
i. Are tema de casă întotdeauna un scop clar de învăţare? 
ii. Este tema de casă în legătură cu deprinderile şi cunoştinţele tuturor elevilor? 
iii. Există posibilităţi de înregistrare a temei de casă într-o varietate de moduri? 
iv. Extinde tema de casa deprinderile şi cunoştinţele tuturor elevilor? 
v. Se sprijină profesorii unii pe alţii pentru a concepe teme de casă utile? 
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vi. Li se oferă elevilor posibilitatea să clarifice suficient de bine cerinţele din temă, înainte de 
sfârşitul orei? 
vii. Sunt cerinţele de la tema de casă modificate, dacă discuţiile scot la iveală că acestea sunt 
nepotrivite sau fără semnificaţie pentru unii elevi? 
viii. Există posibilitatea ca elevii să îşi facă temele la şcoală, în timpul pauzei de masă sau după 
ore? 
ix. Este tema de casă integrată în planificarea curriculară a semestrului/anului? 
x. Încurajează tema de casă elevii să preia responsabilitatea propriei învăţări? 
xi. Se asigură cei care dau tema de casă că ea poate fi realizată fără ajutor din partea 
părinţilor/aparţinătorilor? 
xii. Există oportunităţi pentru colaborarea elevilor în realizarea temei? 
xiii. Pot elevii să îşi aleagă tema, astfel încât ea să fie în legătură cu dezvoltarea, cunoştinţele şi 
interesele lor? 
xiv. Pot elevii să folosească temele pentru dezvoltarea unor interese pe o perioadă mai lungă de 
timp? 
 
C.1.11. Toţi elevii participă la activităţile organizate în afara clasei. 
i. Pot elevii pot să găsească în şcoală activităţi care să le placă? 
ii. Există posibilităţi de transport pentru a permite elevilor care locuiesc departe sau care au o 
mobilitate redusă, să participe la evenimentele de după ore? 
iii. Sunt elevii sunt încurajaţi să participe în activităţi de muzică, teatru şi sport? 
iv. Pot băieţii şi fetele să participe în grupe separate de gen, dacă există activităţi dominate de unul 
dintre genuri, precum clubul de informatică, cel de şah sau corul? 
v. Există oportunităţi pentru organizarea unor activităţi speciale de grup numai pentru fete, sau 
numai pentru băieţi, pentru eventualitatea în care activităţile mixte sunt interzise din motive 
religioase sau altele? 
vi. Sunt copiii şi tinerii încurajaţi să nu monopolizeze spaţiul de joacă, numai pentru fotbal, de 
exemplu? 
vii. Sunt elevii învăţaţi un repertoriu variat de jocuri, care să includă copii cu diverse deprinderi? 
viii. Reflectă elevii aleşi să-şi reprezinte clasele, diversitatea elevilor din şcoală? 
ix. Sunt elevii aleşi să reprezinte şcoala, reprezentativi pentru întreaga diversitate a elevilor din 
şcoală? 
x. Sunt excursiile, inclusiv vizitele în străinătate accesibile tuturor elevilor din şcoală, indiferent de 
capacitatea şi dizabilitatea lor? 
xi. Au toţi elevii posibilitatea de a lua parte la activităţile din afara şcolii? 
xii. Au toţi elevii posibilitatea de a lua parte la activităţi care susţin comunităţile locale, în 
beneficiul acestora? 
xiii. Încurajează jocurile şi orele de educaţie fizică preocuparea pentru sport şi condiţia fizică a 
tuturor? 
xiv. Se practică în şcoală zile ale sportului, cu activităţi în care poate participa oricine, indiferent 
de nivelul capacităţilor sau de dizabilitate? 
 
C.2 Mobilizarea resurselor 
 
C.2.1. Diferenţele dintre elevi sunt folosite ca resursă pentru predare şi învăţare. 
i. Sunt studenţii încurajaţi să-şi mobilizeze toate cunoştinţele şi experienţele, de exemplu despre 
diferite ţări, regiuni, zone ale unor oraşe sau despre istoria familiei? 
ii. Este capacitatea elevilor de a oferi suport emoţional recunoscută şi utilizată cu sensibilitate? 
iii. Există situaţii în care elevii cu mai multe cunoştinţe şi deprinderi într-un domeniu, îi îndrumă 
pe cei care ştiu mai puţin? 
iv. Există posibilităţi pentru elevi de vârste diferite să se susţină unii pe alţii? 
v. Sunt unii dintre elevi selectaţi în calitate de îndrumători pentru alţi elevi? 
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vi. Este fiecare elev, independent de performanţe sau dizabilităţi, văzut ca persoană capabilă să 
aducă o contribuţie importantă în procesul de învăţare? 
vii. Este varietatea limbilor vorbite de elevi folosită ca parte integrantă a programei şi ca o resursă 
lingvistică pentru orele de limbă? 
viii. Sunt elevii care au depăşit o anumită problemă încurajaţi să-şi transmită din experienţele lor 
celorlalţi colegi, aflaţi în situaţii asemănătoare? 
 
 
ix. În rezolvarea de probleme sau proiecte, sunt solicitaţi să participe elevi cu dizabilităţi; sunt 
aceştia încurajaţi să depăşească barierele în învăţare şi participare? 
 
C.2.2. Experienţa personalului este utilizată la maxim. 
i. Se cunosc şi recunosc toate deprinderile şi cunoştinţele pe care le are personalul, nu doar cele 
înscrise în fişa postului? 
ii. Este personalul încurajat să-şi folosească propriile experienţe şi cunoştinţe ca resurse pentru a 
stimula educaţia în şcoală? 
iii. Este personalul încurajat să acumuleze noi cunoştinţe şi deprinderi? 
iv. Este varietatea limbilor vorbite de personal folosită ca resursă pentru elevi? 
v. Îşi oferă membrii şcolii cu anumite experienţe ajutorul celorlalţi? 
vi. Sunt diferenţele de cultură şi de background ale personalului o sursă de inspiraţie pentru 
dezvoltarea curriculară şi a predării? 
vii. Există oportunităţi formale şi informale pentru ca personalul să discute anumite preocupări 
referitoare la elevi, recurgând unul la experienţa celuilalt? 
viii. Elaborează membrii personalului perspective alternative privind elevii cu anumite probleme 
de adaptare? 
ix. Învaţă personalul din practicile instructive şi din experienţa altor şcoli? 
x. Sunt cadrele didactice din şcolile speciale invitate să-şi împărtăşească din experienţa lor 
cadrelor didatice din învăţământul de masă? 
 
C.2.3. Personalul are resurse pentru a susţine învăţarea şi participarea tuturor elevilor. 
i. Îşi pun cadrelel didactice resursele în comun pentru a sprijini procesul educaţional? 
ii. Cunosc cadrele didactice resursele care le sunt disponibile în susţinerea lecţiilor şi a celorlalte 
activităţi întreprinse? 
iii. Poate biblioteca şcolii sau alte biblioteci la care ajung copiii să sprijine activităţile lor de 
învăţare independentă? 
iv. Este biblioteca astfel organizată încât să constituie o resursă inclusiv pentru copiii cu 
dizabilităţi? 
v. Există o varietate de cărţi de ficţiune şi non-ficţiune, de literatură şi ştiinţă pentru elevii care 
vorbesc alte limbi decât majoritatea? 
vi. Există materiale specifice programei analitice (din curriculum) adaptate pentru elevii cu 
dizabilităţi (de exemplu, tipărituri care au caractere mari, în Braille sau casete audio)? 
vii. Există o bibliotecă video bine organizată? 
viii. Sunt computerele sunt integrate în predare? 
ix. Există un sistem de a face curricula educaţională mai atractivă prin includerea unor programele 
educaţionale TV, filme si CD-uri educaţionale etc.? 
x. Sunt e-mail-ul şi internetul folosite eficient de către personal pentru a facilita învăţarea şi 
predarea şi a ţine legătura cu elevii? 
xi. Toţi elevii au oportunitatea de a comunica la distanţă pe hârtie, folosind telefonul sau e-mail-
ul? 
xii. Este internetul folosit eficient de către elevi pentru a se pregăti în şcoală şi acasă? 
xiii. Există casete audio pentru sprijinirea învăţării orale, care să expliciteze conţinutul programei 
şcolare? 
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xiv. Sunt noile oportunităţi tehnice exploatate atunci când ele devin disponibile: de exemplu, 
programele de recunoaştere a vocii, ca suport pentru elevii cu dificultăţi mari la scris? 
xv. Sunt fişele de lucru utilizate cu precauţie, numai atunci când toţi elevii le-au înţeles bine 
conţinutul, pentru ca ele să lărgească orizontul de învăţare? 
 
C.2.4. Resursele comunităţii sunt cunoscute şi se recurge la ele. 
i. Există o evidenţă la zi a resurselor locale care pot susţine procesul de predare-învăţare? 
Aceste resurse pot include: 
• muzee 
• galerii de artă 
• centre religioase locale 
• reprezentanţi ai grupurilor şi ai asociaţiilor din comunitate 
• parohii, consilii orăşeneşti şi judeţene 
• întreprinderi locale 
• spitale 
• cămine de vârstnici 
• serviciul de poliţie 
• serviciul de pompieri 
• asociaţii de voluntari 
• centre şi facilităţi sportive 
• parcuri 
• regiile de apă şi canalizare 
• politicieni 
• lideri ai minorităţilor etnice 
• sindicate 
• biroul de informare pentru cetăţeni 
• biblioteci 
• ferme din oraşe şi sate 
• autorităţi săteşti 
• autorităţile de conservare a patrimoniului 
• gări, aeroporturi, autorităţi de transport 
• centre de studiu 
• colegii, universităţi. 
ii. Contribuie comunităţile locale la realizarea programei şcolare? 
iii. Sunt părinţii/aparţinătorii şi alţi membri ai comunităţii folosiţi ca resursă? 
iv. Sunt implicaţi adulţi cu dizabilităţi în procesul de educaţie? 
v. Se recurge la oamenii care muncesc în zonă ca să funcţioneze ca mentori pentru a-i susţine pe 
elevii care au dificultăţi? 
vi. Există resursele disponibile în locuinţele familiilor, precum materiale de referinţă, menite să 
ofere suficiente informaţii elevilor pentru a face faţă cerinţelor educative? 
 
C.2.5. Resursele şcolii sunt distribuite corect, astfel încât să susţină incluziunea. 
i. Există un mod de distribuire deschis şi echitabil al resurselor din şcoală? Este clar modul de 
alocare a resurselor destinate susţinerii elevilor cu vârste şi performanţe diferite? 
ii. Sunt resurse destinate să încurajeze învăţarea independentă? 
iii. Este personalul şcolii la curent cu resursele alocate şcolii pentru a veni în sprijinul elevilor 
catalogaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”? 
iv. Sunt resursele destinate „nevoilor educaţionale speciale”, utilizate pentru a răspunde întregii 
game a diversităţii nevoilor din şcoală? 
v. Sunt resursele astfel alocate încât să prevină barierele din calea procesului de 
învăţare/participare şi să reducă catalogarea elevilor? 
vi. Revizuieşte personalul periodic modul de alocare a resurselor, astfel încât ele să fie folosite în 
mod flexibil, pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale elevilor? 
 
 


