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DIVERSITATE 
Diversitatea presupune crearea unui mediu primitor și a unor practici de care să beneficieze atât școala ca

organizație, cât și elevii și cadrele didactice. Prin conceptul de diversitate se ia în calcul faptul că oamenii diferă unii

de ceilalți în foarte multe moduri. Înţelegerea, aprecierea și gestionarea diferențelor pot avea ca rezultat o mai mare

participare care poate influența succesul la nivel individual, de echipă și organizațional.

Când vorbim despre egalitatea de șanse și diversitate, ne referim la mai multe arii principale precum:

•vârstă

•dizabilități/CES

•rasă/etnie

•gen

•religie/credință și cultură



EGALITATE DE ȘANSE

• Egalitatea de șanse înseamnă a trata elevii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea
condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în
mediul de învățare și în societate.

• Mai mult, egalitatea presupune corectarea dezechilibrelor, abordarea procesului
educațional într-un mod constructiv, susținând incluziunea și evitând discriminările
nejustificate. (Fișa 1)



MOMENT DE REFLECȚIE

• În România, copiii cu dizabilități și/sau CES beneficiază de locuri speciale în învățământul liceal și de măsuri 
de egalizare de șanse în timpul examenelor din cadrul Evaluarilor Naționale.

• I. Care considerați că sunt beneficiile acestor măsuri/facilități, atât în ceea ce îi privește pe elevi cât și în ceea 
ce privește sistemul de învățământ din țara noastră.

• II. Dați exemple concrete de situații în care procesul de egalizare de șanse a favorizat incluziunea școlară 
și socială a unor elevi cu nevoi sau cerințe educaționale speciale. (Planuri de servicii individualizate, 
Planuri educaționale personalizate, măsuri de dispensare/compensare pentru copiii cu tulburări specifice 
de învățare etc.)



STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Printre valorile promovate de educaţie se numără și non-discriminarea şi
excluderea inechităţii sociale, culturale, 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 are datoria de a evita 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.



STEREOTIP ȘI ETICHETARE - BARIERE ÎN CALEA DEZVOLTĂRII

• Stereotipurile în comunicare reprezintă modalitati de a caracteriza oamenii în mod repetetat
atașându-le etichete. Adesea, stereotipurile au rolul de a explica și a justifica atitudinile si
comportamentele pe care le avem fata de ceilalti și presupun o serie de generalizări.

• 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.

• Etichetele folosite de o autoritate; de exemplu, un profesor, un părinte sau o persoană importantă,
care repetă şi consolidează pot fi foarte dificil de combătut, iar persoana etichetată poate ajunge
să le accepte, le interiorizează şi crede că sunt adevărate.

• Etichetele sunt surse de disconfort, marginalizare socială și traumă emoțională.



PREJUDECAȚI

• 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).



APLICAȚIE

• În echipe, realizați o activitate de 45 de minute pe care să o desfășurați împreună cu 
elevii, în școală, de Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și 
Dezvoltare – 21 Mai.
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