
Principiile cheie ale incluziunii școlare



Aplicație

Asociați expresiei 
incluziune școlară 7-10 
cuvinte sau expresii cu 

sens asemănător.

Scrieți pe o coală de 
flipchart aceste expresii 
și alcătuiți o definiție a 

Educației incluzive.



Cine beneficiază de incluziune școlară?
De ce?
Când?
Unde?
Cum?

I N C L U Z I U N E  Ș C O L A R Ă



• Analizați imaginea și formulați un punct 
de vedere cu privire la mesajul acesteia



SECŢIUNEA1 
Identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor

ART. 14 (1) Orice profesionist care interacţionează cu un copil cu 
dizabilităţi şi/sau CES, de exemplu cadrul didactic, consilierul şcolar, 
profesorul itinerant şi de sprijin, psihologul, medicul de familie, asistentul
social, asistentul medical comunitar, mediatorul şcolar, preotul, membrii
structurilor comunitare consultative şi alţii, are obligaţia de a informa
familia şi de a semnala situaţia acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă
copilul nu este deja încadrat în grad de handicap sau orientat
şcolar/profesional, astfel încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce şi
intervenţie timpurie. 
(2) SPAS/DGASPC de sector înregistrează sesizarea şi declanşează
procedura de evaluare iniţială.
ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016

Citiți textul de lege de mai sus și subliniați cuvintele cheie adecvate conceptului de 
incluziune școlară. Formulați un punct de vedere cu privire la necesitatea legislației în 
domeniul incluziunii școlare.



Principiile cheie ale incluziunii școlare

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



• 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 elevi drept resurse de sprijinire 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 construire a comunităţii şi de 
dezvoltare cât şi în procesul de îmbunătătire a rezultatelor

Încurajarea relaţiilor de ajutorare reciprocă dintre şcoli şi comunităţi

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