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Glosar de termeni

Termen

Set de instrumente – semnificație

Acces

Oportunitatea de a merge la școală.

Diversitate

O gamă de oameni diferiți, cu trăsături și caracteristici diferite.

Implicare

Actul de a fi implicat/de a participa la învățare.

Capital propriu

Situația în care elevii beneficiază de ceea ce au nevoie pentru a avea șansa de
a obține aceleași rezultate pe care le obțin colegii lor.

Excluziune

Îndepărtarea din școală din motive disciplinare sau
Neacordarea accesului la o oportunitate/un eveniment/o oră etc.

Incluziune
sau educație
incluzivă

Educația care se bazează pe concepte, modele și procese care se axează
pe accesul echitabil la învățare și pe implicarea în învățare pentru toți copiii,
indiferent de gen, capacitate, handicap, rasă, religie, orientare sexuală, statut
socioeconomic sau orice altă diferență.

Pedagogie
incluzivă

Strategii de predare și de învățare care permit tuturor cursanților să participe într-un
mod echitabil la orele din sala de clasă.

Școli incluzive

Școli care se află pe o traiectorie către incluziune/educația incluzivă și care depun
eforturi pentru a pune în aplicare o pedagogie incluzivă.

Integrare

Educarea elevilor care au nevoie de sprijin la activitățile din sala de clasă, dar
separat de colegii lor.

Părinte

Orice adult cu răspundere părintească față de un copil sau de o persoană tânără.

Părți
interesate din
cadrul școlii

Oricare persoană care are un interes legitim în ceea ce privește școala și modul în
care funcționează, adică personalul, elevii, părinții, directorii, alte persoane care
au un rol regulat în cadrul școlii.

Segregare

Educarea copiilor care au nevoie de sprijin separat de colegii lor.

Valoare

Un principiu de urmat sau motivare, un aspect considerat important de către
o persoană.

Viziune

O declarație concisă și publică care clarifică obiectivele școlii în materie de
incluziune și direcția aleasă de aceasta.
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Introducere în setul de instrumente Școli incluzive
Bun venit în setul de instrumente Școli incluzive. Aici veți găsi o gamă largă de materiale care vă vor ajuta
să lucrați cu toți cei implicați în școala voastră, astfel încât aceasta să devină mai incluzivă.
Acest set de instrumente este conceput pentru a vă ghida în mod flexibil, în moduri adaptate școlii voastre,
prin începerea unei călătorii către incluziune: îmbunătățirea rezultatelor personale și academice pentru
toți copiii și tinerii, prin axarea pe accesul lor la educație de calitate și relevantă și pe participarea lor
la aceasta. Un punct esențial de reținut cu privire la această călătorie este faptul că nu are o destinație
finală. Este vorba, mai curând, despre schimbarea cumulativă care are, în centrul său, un accent continuu
pe includerea mai multor copii și tineri în procesul de învățare și în viața școlară: „o școală incluzivă este
o școală în mișcare.”
Întrucât populația și cultura școlilor sunt diferite, punctul de plecare pentru fiecare școală și călătoria
fiecărei școli vor fi diferite. Unele școli, de exemplu, ar putea prefera să înceapă prin pilotarea proiectului
cu o parte a școlii, de exemplu o fază sau un an/o clasă. Alții vor decide să folosească o abordare la nivelul
întregii școli și să implice pe toată lumea. Cu cât implicați mai mulți membri ai comunității școlare, cu atât
mai semnificativă poate fi schimbarea. Cu toate acestea, în cazul în care capacitatea disponibilă în școală
vă limitează să lucrați cu un grup mai mic de persoane, este mai bine să obțineți o schimbare mai profundă
cu acest mic grup decât să încercați să vă diluați capacitatea.
Indiferent cu cine lucrați, este important să subliniem că nu există o „soluție rapidă” pentru incluziune –
acesta are nevoie de o gândire și un angajament permanente – dar pot fi realizate schimbări semnificative
pe parcursul unui an școlar.
Acest set de instrumente este conceput pentru a vă ghida pe parcursul celor cinci faze dintr-un an școlar,
astfel cum se indică mai jos:

0 Booth, T. și Ainscow, M. (2002) „Index for Inclusion: developing learning and participation in schools” (Index pentru incluziune: dezvoltarea învățării și participării în școli).
Bristol: Centru de studii privind educația incluzivă.
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Prezentare generală a proiectului Școli incluzive: diagramă flux
septembrie-noiembrie

Faza 1: Începutul

• Recrutați un lider al școlii și creați un grup central reprezentativ la nivelul școlii, care
să conducă proiectul pe parcursul tuturor fazelor sale; decideți dacă va fi implicată
întreaga școală sau dacă proiectul se va axa doar pe o parte din aceasta, de exemplu
pe o fază sau pe un grup dintr-un un an/o clasă anume.
• Creșteți nivelul de cunoștințe și de înțelegere al angajaților, elevilor și al părinților cu
privire la incluziune.
• Colectați un prim set de opinii privind gradul actual de incluziune al școlii și identificați
domenii de acțiune prioritare.
• Evaluați Faza 1 și planificați Faza 2.

Faza 2:
Unde suntem acum? O analiză aprofundată a priorităților

noiembrie-decembrie

• Colectați și analizați informații aprofundate despre prioritățile școlii în materie de
acțiune pentru acest an școlar.
• Evaluați Faza 2 și planificați Faza 3.

Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară? Cum vom ajunge acolo?

ianuarie
• Elaborați un plan de acțiune al proiectului care să se bazeze pe informațiile din Fazele 1 și 2.
• Evaluați Faza 3 și planificați Faza 4.

februarie-mai

Faza 4: Trecerea la acțiune
• Puneți în aplicare planul de acțiune al proiectului.
• Monitorizați progresul planului de acțiune.
• Planificați și organizați Săptămâna incluziunii.
• Evaluați Faza 4 și planificați Faza 5.

iunie-iulie

Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează?
• Evaluați progresul general al proiectului până în prezent.
• Elaborați planuri pentru viitor.

Fiecare fază a setului de instrumente conține materiale care să vă sprijine în conceptualizarea, planificarea
și implementare incluziunii. Nu este necesar să utilizați toate materialele; setul de instrumente constituie
o resursă pe care o puteți folosi în funcție de necesitate.
Fazele sunt:
•
•
•
•
•
•

Faza 1: Începutul (septembrie-noiembrie)
Faza 2: Unde suntem acum? O analiză aprofundată a priorităților (noiembrie-decembrie)
Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară? Cum vom ajunge acolo? (ianuarie)
Faza 4: Trecerea la acțiune (februarie-mai)
Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează? (iunie-iulie)
Vă dorim succes în călătoria voastră.
oﬃcina sans
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Proiectul Școli incluzive
Acest set de instrumente face parte dintr-un proiect de doi ani privind Școlile incluzive condus de Consiliul
Britanic în parteneriat cu alte șase organizații din Belgia, Spania, Regatul Unit, Grecia și Polonia.
Proiectul vizează integrarea principiilor educaționale incluzive în sistemele de management școlar din
Europa prin dezvoltarea unei comunități de educatori incluzivi, formată din directori de școli, profesori
și părinți. Activitățile-cheie ale proiectului includ:
• Crearea de orientări practice privind modul de acțiune (set de instrumente educaționale);
• Instruirea formatorilor/profesorilor la nivel local și internațional;
• Organizarea de ateliere școlare în cel puțin 61 de școli din Europa;
• Dezvoltarea unor instrumente de analiză a incluziunii în comunitatea școlară;
• Facilitarea elaborării de către școli a planului de acțiune și a strategiilor de incluziune proprii;
• Crearea unei rețele de Școli incluzive din care vor rezulta cele mai bune practici privind incluziunea;
Proiectul folosește metode participative de implicare între toți participanții. Aceasta include:
• O campanie inovatoare de comunicare și de sensibilizare a comunităților școlare din întreaga
Europă;
• Acțiuni de promovare în vederea inițierii unui dialog între comunitățile școlare și factorii de
decizie pe tema incluziunii în școli.
Calitatea proiectului este asigurată și evaluată extern. Scopul proiectului este de a implica:
• Comunități școlare – directori de școli, cadre didactice, profesori, elevi, consilieri școlari,
psihologi școlari și părinți;
• Factorii de decizie și membri ai personalului autorităților publice – instituții ale UE, ministere
și autorități locale;
• Instituții și organizații care se axează pe educație, atât la nivel local, cât și la nivel european.
Partenerii noștri de proiect sunt:
Platforma de învățare pe tot parcursul vieții – Platforma LLL
Biroul de Organizare al Școlii Cooperative Europene Student – OBESSU din Bruxelles
Centrul pentru Educație pentru Dezvoltare din Scoția – ScotDec din Edinburgh
Asamblea Cooperación por la Paz – ACPP din Zaragoza
Asociația„ Expedition inside Culture” – EiC din Cracovia
Institutul de Politici Educaționale – IEP din Atena.
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1

Faza 1: Începutul
Introducere

Obiectivul general al Fazei 1 este de a asigura faptul că părțile interesate din cadrul școlii sunt pregătite
pentru Faza 2, atunci când li se va solicita să conceptualizeze și să își exprime opiniile aprofundate cu
privire la chestiunile legate de incluziunea în școală.
Pentru ca părțile interesate să fie pregătite să reflecteze în cel mai eficient mod la această chestiune,
în cursul Fazei 1 trebuie efectuate următoarele etape:
- Identificați și instruiți unui membru senior din rândul membrilor personalului școlar pentru a conduce
activitatea de dezvoltare a incluziunii în școală.
- Recrutați și dezvoltați un grup central reprezentativ care va dezvolta și coordona călătoria școlii.
- Construiți o înțelegere comună între personal, elevi și părinți în ceea ce privește:
- implicarea școlii în proiectul Școli incluzive;
- conceptele-cheie, valorile și limbajul legate de incluziune.
- Colectați un prim set de opinii ale părților interesate din cadrul școlii privind gradul actual de incluziune
al școlii și identificați principalele sale priorități de acțiune.
- Evaluați Fazei 1.
- Planificați colectarea de informații din rândul părților interesate din cadrul școlii în cursul Fazei 2.
Este posibil ca pentru realizarea acestor etape să fie necesare două-trei luni (septembrie-noiembrie).
O planificare detaliată pentru a se potrivi fiecărei școli în parte va fi realizată intern, sub conducerea
liderului școlii și a grupului central cu ajutorul unui prieten critic.
Pentru a sprijini aceste patru etape, materialele pentru această fază din setul de instrumente acoperă:
• Rolul liderului școlii
• Rolul grupului central
• Rolul prietenului critic
• Introducere în Săptămâna incluziunii
• Comunicarea cu actorii educativi ai școlii
• Rezumate ale conceptelor, valorilor și modelelor cheie legate de incluziune care pot fi utilizate
pentru a crește gradul de înțelegere al adulților prin ateliere
• Ateliere pentru adulți pentru a crește gradul de înțelegere cu privire la incluziune și pentru
a colecta opinii: diagrame sugerate
• Chestionare pentru actorii adulți: identificarea domeniilor de acțiune prioritare
• Activități în sala de clasă pentru a crește gradul de înțelegere al elevilor cu privire la incluziune
și identificarea domeniilor de acțiune prioritare
• Colectarea și comunicarea informațiilor privind domeniile de acțiune prioritare
• Rezumatul activității actorilor educativi ai școlii: Faza 1
• Monitorizarea și evaluarea Fazei 1
• Planificare pentru Faza 2
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Liderul proiectului Școli incluzive: prezentarea rolurilor
Rolul liderului școlii este esențial pentru succesul proiectului. Această persoană este „campionul”
proiectului – principalul său motivator, catalizator și comunicator. Liderul este „imaginea” proiectului atât
la nivelul, cât și la nivel extern, astfel încât el trebuie să fie pe deplin angajat în acest sens și să fie tenace
atunci când este necesar. În plus, el trebuie să ofere un model de atitudine și de comportament incluziv,
cu scopul de a-i influența și pe ceilalți să facă la fel.
Liderul școlii trebuie să fie ales primul pentru a participa la orice formare inițială și pentru a organiza
recrutarea grupului central.
Mai exact, liderul școlii va trebui:
În mod continuu
• să reprezinte școala la evenimente de formare și de colaborare în rețea organizate în cadrul
proiectului Școli incluzive și să comunice părți ale acestora, după caz, actorilor educativi
relevanți ai școlii;
• să aibă o imagine de ansamblu strategică a dezvoltării culturii, politicilor și practicii incluzive
în școală, inclusiv a gradului de compatibilitate a incluziunii cu planul general de dezvoltare
al școlii;
• să colaboreze îndeaproape cu liderii seniori și cu directorii pentru a se asigura că incluziunea
devine parte a planului de dezvoltare al școlii și este menținută ca prioritate pentru școală;
• să colaboreze îndeaproape cu prietenul critic al școlii (a se vedea mai jos) pentru a dezvolta,
a monitoriza și a evalua strategia și activitățile de incluziune;
• să conducă activitatea grupului central;
• să asigure menținerea dinamicii activității de dezvoltare a incluziunii;
• să ofere un model de atitudine și de comportament incluziv în toate relațiile cu personalul,
elevii, părinții și cu alte părți interesate din cadrul școlii.
Faza 1: Începutul
• să participe la formarea inițială legată de proiect;
• să conducă recrutarea și să colaboreze cu grupul central;
• să decidă în mod strategic dacă proiectul Școli incluzive va fi un proiect la nivelul întregii școli
sau dacă va acoperi o parte a școlii;
• să colaboreze cu prietenul critic pentru a organiza (și, eventual, pentru a realiza) activități
care să dezvolte gradul de înțelegere al grupului central privind incluziunea și proiectul Școli
incluzive;
• să se asigure că obiectivele și traiectoria proiectului – atât în ansamblu, cât și pentru fiecare
fază specifică – sunt clare pentru toată lumea și sunt comunicate în mod eficient;
• să conducă organizarea și realizarea de ateliere pentru personal, directori și părinți pentru
a crește gradul de înțelegere și a dezvolta un limbaj comun privind incluziunea;
• să conducă organizarea și realizarea de activități în sala de clasă, asigurându-se că sunt
oferite sesiuni de formare suplimentare pentru personalul implicat;
• să gestioneze asigurarea calității organizării activităților în sălile de clasă;
• să conducă monitorizarea și evaluarea Fazei 1; să conducă planificarea/comunicarea cu părțile
interesate din cadrul școlii cu privire la planificarea Fazei 2: Unde suntem acum?
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Faza 2: Unde suntem acum?
• să se asigure că părțile interesate din cadrul școlii sunt recrutate și participă la colectarea
de informații;
• să conducă activitatea grupului central de organizare a proceselor de colectare, colaționare
și analiză a informațiilor;
• să conducă activitatea grupului central pentru a partaja rezultatele procesului de colectare
a informațiilor;
• să continue să conducă asigurarea calității organizării activităților în sălile de clasă;
• să conducă monitorizarea și evaluarea Fazei 2;
• să conducă planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire la planificarea
Fazei 3: Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?
Faza 3: Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?
• să conducă procesul de planificare a acțiunii cu grupul central;
• să colaboreze cu grupul central pentru a se asigura că proiectul de plan de acțiune este comunicat
pe scară largă și este modificat în urma oricăror observații ale actorilor educativi ai școlii;
• să colaboreze cu grupul central pentru a se asigura că planul de acțiune final este comunicat
actorilor educativi ai școlii;
• să conducă monitorizarea și evaluarea Fazei 3;
• să planifice/comunice cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire la planificarea Fazei 4:
Trecerea la acțiune.
Faza 4: Trecerea la acțiune
• să conducă grupul central în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea planului
de acțiune din Faza 3: menținerea dinamicii, colectarea de dovezi, informarea constantă
a părților interesate din cadrul școlii;
• să conducă organizarea și implementarea proiectului Săptămâna incluzivă al școlii;
• să conducă monitorizarea și evaluarea Fazei 4;
• să conducă planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire la planificarea
Fazei 5: Unde am ajuns? Ce urmează?
Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează?
• să conducă grupul principal în procesul de evaluare: să reviziteze părțile interesate pentru
opinii; să colaționeze și să analizeze rezultatele; să utilizeze aceste rezultate pentru a stabili
prioritățile următoare;
• să conducă grupul central în procesul de elaborare a unui proiect de viziune pe termen lung
pentru incluziunea în școală, precum și comunicarea și discutarea acestei viziuni cu actorii
educativi ai școlii;
• să conducă planificarea durabilității, asigurându-se că incluziunea rămâne o parte centrală
a agendei școlare după încheierea perioadei formale a proiectului;
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Grupul central al proiectului Școli incluzive: prezentarea rolurilor
Grupul central este un grup reprezentativ al părților interesate din cadrul școlii – în special personal, elevi
și părinți – care colaborează pentru a modela, a planifica, a organiza, a monitoriza și a evalua dezvoltarea
culturii, a politicilor și a practicilor incluzive. Ei sunt grupul care colaborează cu liderul școlii și îl sprijină în
realizarea proiectului.
Grupul trebuie să aibă o dimensiune ușor de gestionat pentru a permite discuții semnificative, dar suficient
de ample pentru a include experiențe și puncte de vedere diferite. Includerea unor persoane care nu
sprijină în mod activ agenda de incluziune poate fi, de asemenea, utilă, întrucât dacă preocupările lor sunt
exprimate și primesc un răspuns în cadrul grupului central, proiectul va fi mai ușor de derulat în întreaga
școală.
Proiectul abordează o definiție largă a incluziunii, care depășește dificultățile de învățare, handicapul sau
„nevoile educaționale speciale” (puteți citi mai multe despre această definiție în secțiunea „Gândirea-cheie în
materie de incluziune”). Prin urmare, grupul central ar trebui să includă personal, elevi și părinți cu experiență,
cunoștințe și interese în ceea ce privește barierele legate de accesul la învățare și/sau angajarea în învățare.
Aceste bariere pot proveni, de exemplu, din una sau mai multe dintre următoarele:
• modul în care elevii dobândesc cunoștințele;
• modul în care elevii comunică sau interacționează;
• factorii senzoriali sau fizici;
• factorii de sănătate emoțională și mintală;
• circumstanțele socioeconomice;
• circumstanțele familiale;
• convingerile sau așteptările culturale;
• limba nativă;
• genul;
• orientarea sexuală.
Este important ca acest grup să aibă o rază de acțiune mai largă decât personalul, pentru a-i include pe toți
cei implicați în școală. Vocile părinților și ale elevilor sunt cruciale, iar prietenul critic (a se vedea mai jos)
este, de asemenea, un plus valoros. Dacă este dificil ca grupul central să se reunească într-un moment în
care elevii să poată fi incluși, trebuie înființat un grup de elevi reprezentativ care să se poată reuni într-un alt
moment pentru a discuta agenda și a-și exprima opiniile. Un membru al personalului va trebui să acționeze
ca legătură între grupurile de elevi și cele de adulți.
Rolul specific al grupului central pentru fiecare fază este detaliat mai jos. El trebuie:
În mod continuu
• să colaboreze cu liderul școlii și să îl sprijine, să planifice, să comunice și să realizeze proiectul
Școli incluzive;
• să asigure menținerea dinamicii activității de dezvoltare a incluziunii;
• să ofere un model de atitudine și de comportament incluziv în toate relațiile cu personalul,
elevii, părinții și cu alte părți interesate din cadrul școlii.
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Faza 1: Începutul
Odată recrutat, grupul se reunește, după caz, cu următoarele scopuri:
• să se familiarizeze cu obiectivele proiectului, să prezinte și să dezvolte o înțelegere și un
limbaj comun al incluziunii;
• să dezvolte modalități de comunicare a informațiilor despre proiect către alte părți interesate
din cadrul școlii;
• să organizeze realizarea (și, eventual, să ia parte la realizare, în funcție de setul de competențe al
grupului) de ateliere pentru personal și părinți pentru: a crește gradul de înțelegere și a dezvolta
un limbaj comun al incluziunii; a-și prezenta opiniile inițiale cu privire la gradul de incluziune al
școlii; a identifica prioritățile acesteia în viitor;
• să analize opiniile inițiale și să identifice principalele priorități de urmat;
• să organizeze realizarea de activități în sălile de clasă;
• dacă este cazul, să ia parte la asigurarea calității activității în sala de clasă;
• să evalueze Faza 1;
• să planifice/comunice cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire la planificarea Fazei 2:
Unde suntem acum?
Faza 2: Unde suntem acum?
• să recruteze părți interesate din cadrul școlii pentru a participa la colectarea de informații;
• să organizeze procesele de colectare, colaționare și analiză a informațiilor;
• să comunice rezultatele procesului de colectare a informațiilor părților interesate din cadrul școlii;
• să continue să asigure calitatea organizării activităților în sala de clasă, după caz;
• să evalueze Faza 2;
• să planifice/comunice părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 3: Către ce ne
îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?
Faza 3: Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?
• să elaboreze și să comunice proiectul de plan de acțiune către părțile interesate din cadrul ai
școlii;
• să modifice proiectul de plan de acțiune ca răspuns la observațiile părților interesate din cadrul
școlii și să comunice planul de acțiune final;
• să evalueze Faza 3;
• să planifice/comunice părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 4: Trecerea
la acțiune.
Faza 4: Trecerea la acțiune
• să pună în aplicare și să monitorizeze planul de acțiune: menținerea dinamicii, colectarea
de dovezi, informarea constantă a părților interesate din cadrul școlii;
• să organizeze și să pună în aplicare a proiectul Săptămâna incluziunii al școlii;
• să evalueze Faza 4;
• să planifice/comunice părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 5: Unde am
ajuns? Ce urmează?
Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează?
• să organizeze procesul de evaluare: revizitarea opiniilor părților interesate din cadrul școlii;
colectarea și analizarea rezultatelor; utilizarea acestor rezultate pentru a stabili prioritățile
următoare;
• să elaboreze un proiect de viziune pe termen lung pentru incluziunea în școală; să comunice
și să colecteze opinii cu privire la această viziune din partea părților interesate din cadrul școlii;
• să elaboreze planuri din punctul de vedere al durabilității, asigurându-se că incluziunea
rămâne o parte centrală a agendei școlare după încheierea perioadei formale a proiectului;
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Prietenul critic: prezentarea rolului
Un prieten critic este o persoană care lucrează cu o persoană sau cu un grup și îl sprijină pentru a atinge
obiectivul (obiectivele) către care se tinde. De obicei, acesta este o persoană exterioară organizației
aflate în căutarea atingerii acestor obiective. În cadrul proiectului Școli incluzive, prietenul critic poate fi o
persoană din echipa centrală de formatori implicați în proiect. De asemenea, persoanele din alte școli sau
membrii personalului districtului educațional local își pot face prieteni critici buni; aceștia înțeleg contextul
și obiectivele voastre, dar sunt ușor îndepărtați de organizația voastră.
După cum sugerează cuvântul „prieten”, rolul său este de a încuraja și de a acorda asistență, aducând
propriul set de competențe pe care grupul îl poate utiliza pentru a maximiza succesul proiectului. Prietenul
critic face aceasta, totuși, printr-o lentilă critică cu o „privire exterioară”. Această lentilă înseamnă că
prietenul critic poate:
• să adreseze întrebări de sondare din diferite puncte de vedere;
• să se asigure că aspectele potențial problematice sunt discutate în mod deschis;
• să ofere un feedback onest;
• să dea sfaturi imparțiale;
• să fie o „voce externă” a părților interesate din cadrul școlii, atunci când este nevoie.
Pentru ca rolul să fie un succes în proiectul Școli incluzive, prietenul critic trebuie să beneficieze
de încrederea liderului școlii și a grupului central. Această încredere este cumulativă și va crește prin
colaborarea prietenului critic cu liderul școlii și cu grupul central în virtutea propriului rol.
Pentru a consolida încrederea în faza inițială a proiectului, prietenul critic va trebui:
• să se familiarizeze cu liderul școlii prin: evenimente de formare; asistarea la recrutarea
grupului central; contribuirea la desfășurarea activităților inițiale cu grupul central;
• să se familiarizeze cu grupul central ajutând grupul: să exploreze obiectivele și traiectoria;
să dezvolte înțelegerea și un limbaj comun privind incluziunea.
Odată ce încrederea a fost stabilită, rolul specific al prietenului critic va fi flexibil, în funcție de nevoile școlii,
ale liderului școlii și ale grupului central. Rolul său general va fi de a asista, a sprijini, a încuraja, a îndruma, a pune
întrebări, a oferi feedback de calitate și a permite discuții oneste și deschise pe tot parcursul proiectului.

Introducere în Săptămâna incluziunii
Săptămâna incluziunii este o parte importantă a proiectului Școli incluzive și va avea loc în fiecare dintre
școlile implicate în proiect în timpul Fazei 4: Trecerea la acțiune (februarie-mai).
Obiectivele generale ale săptămânii sunt de a continua:
• extinderea gradului de înțelegere al părților interesate din cadrul școlii în ceea ce privește
incluziunea;
• creșterea statutului incluziunii în cadrul școlii.
Fiecare școală își va dezvolta și își va desfășura propriile activități în timpul Săptămânii incluziunii, în funcție
de propriile priorități și domenii de interes.
Ghiduri detaliate despre Săptămâna incluziunii sunt incluse în materialele pentru Faza 4 din setul de instrumente.
În acest moment, cele mai importante sarcini legate de Săptămâna incluziunii sunt:
• Încercați și planificați înainte și decideți data, astfel încât acesta să fie integrată în calendarul
școlar cât mai devreme posibil.
• Informați în prealabil părțile interesate din cadrul școlii cu privire la evenimentele care vor avea
loc, care sunt principalele obiective și data aproximativă. Veți dori să vă asigurați că oamenii
sunt informați și nu vor avea o surpriză completă atunci când va începe planificarea!

oﬃcina sans

16

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii
La fel ca în cazul oricărei inițiative pe care o întreprindeți în școală, comunicarea va fi elementul-cheie al
succesului proiectului Școli incluzive.
Aici vă oferim câteva sugestii pentru chestiunile la care să vă gândiți atunci când vă planificați comunicarea
cu părțile interesate din cadrul școlii, organizate sub forma unui set de întrebări familiare:
Cine?
Principalele persoane interesate din cadrul școlii vor fi personalul, directorii, elevii și părinții, iar cea mai mare
parte a comunicării va fi cu aceștia. Cu toate acestea, pot exista, de asemenea, momente în care va trebui
să comunicați cu persoane din afara școlii, pentru organizațiile locale sau mass-media.
Ce, când și de ce?
Principalele motive pentru comunicarea cu părțile interesate sunt:
• asigurarea faptului că acestea știu ce este proiectul, care sunt obiectivele acestuia și menținerea
lor la curent cu progresele proiectului;
• invitarea de a se implica;
• asigurarea faptului că acestea au informații clare despre cum să se implice.
Am împărțit aceste motive în domenii-cheie pentru comunicare, organizate pe faze, după cum se indică
mai jos.
Faza 1: Începutul
• Stabilirea proiectului, a obiectivelor acestuia și a diagramei pentru acest an.
• Ateliere/întâlniri/activități de clasă: informații și invitații.
• Chestionare inițiale pentru părțile interesate adulte care nu participă la ateliere: informații
și invitații de completat.
• Feedback cu privire la opiniile colectate prin ateliere/chestionare și prioritățile principale
• Informații și invitații de a participa la colectarea de informații pentru Faza 2.
Faza 2: Unde suntem acum? O analiză aprofundată a priorităților
• Logistică pentru colectarea informațiilor; chestionare suplimentare, dacă sunt utilizate.
• Rezultatele colectării de informații și etapele următoare: introducere în planificarea miniacțiunilor.
Faza 3: Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?
• Informații despre procesul de planificare a miniacțiunilor și așteptări.
• Invitație de a consulta proiectul de plan de acțiune și a formula observații.
• Accesul la planul de acțiune final.
Faza 4: Trecerea la acțiune
• Informații despre activitățile incluse în planul de acțiune, inclusiv Săptămâna incluziunii.
• Revizuirea rezumatului activităților din Faza 4.
• Informații și invitații de a participa la Faza 5.
Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează?
• Logistică pentru colectarea informațiilor de evaluare; chestionare dacă sunt utilizate.
• Invitație de a contribui și a revizui proiectul de viziune și etapele următoare.
• Rezumatul rezultatelor evaluării; viziunea finală; prezentarea etapelor următoare.
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Cum și unde?
Utilizarea unei varietăți de metode de comunicare cu părțile interesate din cadrul școli va fi cea mai eficientă.
Tabelul de mai jos prezintă câteva sugestii. Multe dintre aceste sugestii ar trebui să vă permită să adăugați
informații despre proiectul de incluziune la mecanismele de comunicare care există deja. Acest lucru
contribuie la eficientizarea comunicării și la gestionarea sarcinilor de lucru. Alte sugestii ar putea necesita să
realizați unele evenimente specifice pentru proiectul Școli incluzive.
Metoda de comunicare

Sugestii

Întâlniri preexistente față
în față

- Ședințe/briefinguri cu personalul
- Întâlnirile directorilor
- Seri/ședințe de informare/dimineți cu cafea cu părinții
- Asociația părinți-profesori (sau evenimente similare)
- Adunări ale elevilor/timp petrecut acasă/grup; cursuri de abilități de
viață (sau similare)

Buletine informative/
mecanisme de raportare

Utilizați buletine informative și/sau mecanismele de raportare existente
pentru personal/părinți/directori/elevi.

Site

Adăugați o pagină pentru proiectul Școli incluzive pentru actualizări și
articole, cu linkuri către platformele de comunicare socială, după caz.

Platformele de comunicare
socială

Dacă care școala are unul sau mai multe conturi pe platformele sociale,
actualizări ale postărilor și articolele, aici. În cazul în care nu există,
puteți avea în vedere crearea uneia sau mai multor pagini (cu propriul
hashtag pe Twitter) pentru proiectul Școli incluzive, dacă acest lucru
va reprezenta o modalitate bună de a comunica pentru școala voastră.

Serverul școlii

Utilizați serverul pentru a permite accesul la materialele proiectului
în funcție de necesități.

E-mail

Utilizați e-mailul pentru informarea părților interesate din cadrul școlii
despre evenimente-cheie (mențineți e-mail-urile scurte, informative
și prietenoase, și păstrați-le la un nivel minim pentru a vă asigura că
sunt citite).

Afișaje

Alocați un panou de afișare dedicat proiectului Școli incluzive pentru:
- părinți/vizitatori în zona de recepție a școlii
- elevi/personal/directori într-o zonă comună
- personal/directori în sala pentru personal

Cât de mult?
Elementul-cheie aici este de a vă asigura că:
• ați comunicat suficiente informații pentru a vă asigura că părțile interesate din cadrul școlii știu
ce se întâmplă și se simt implicate;
• ați menținut dinamica proiectului; și
• nu ați supraîncărcat persoanele implicate cu informații.
Sunteți experți în școala voastră și vă cunoașteți personalul, elevii, părinții și directorii. Prin urmare, prin discuții
cu grupul central și cu prietenul critic, după caz, va trebui să vă folosiți judecata cu privire la cantitatea și forma
de comunicare necesară în anumite momente ale proiectului.
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Concepte, valori și modele cheie legate de incluziune
În această secțiune vom rezuma unele dintre ideile și gândirea cheie legate de incluziunea în școli.
Secțiunea este concepută ca punct de plecare pentru a stimula gândirea; nu este un studiu aprofundat!
Vă rugăm să utilizați secțiunea de resurse pentru a urmări domeniile care vă interesează în special.
Secțiunea este împărțită în patru domenii:
- Ce este incluziunea?
- Valori incluzive
- Școli incluzive: cultură, politică și practică
- Bariere în calea incluziunii și resurse pentru incluziune

1. Ce este incluziunea?
Bună întrebare! Incluziunea este un concept dificil de definit și nu există o definiție generală convenită între
practicieni sau cei care studiază incluziunea la nivel academic.
Un punct de pornire mai simplu ar putea fi să definim ceea ce nu este incluziunea mai degrabă decât ceea
ce este aceasta:
(Sursa: www.thinkinclusive.us)

Excluziune

Segregare

Integrare

Excluziunea: accesul unor elevi și tineri la educația de calitate este împiedicat.
Segregare: unii elevi și tineri sunt educați separat de ceilalți, de exemplu în săli de clasă diferite, dar în aceeași
școală sau prin „configurarea” sau „repartizarea” constantă a grupurilor pe parcursul întregii programe școlare.
Integrare: unii elevi și tineri par implicați în învățarea împreună, dar în realitate sunt educați tot separat.
În cadrul sistemului de educație din Regatul Unit un exemplu în acest sens ar fi situația în care un elev
este prezent în aceeași sală de clasă cu ceilalți elevi, dar primește ajutor individual de la un adult și nu
interacționează cu ceilalți elevi. Prin contrast, incluziunea ar putea fi descrisă prin folosirea cuvântului „cu”,
nu doar „în”.
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Iată trei exemple de definiții ale incluziunii – sau ale educației incluzive, astfel cum a mai fost evocată –
care identifică unele dintre ideile sale principale, care sunt evidențiate cu caractere aldine:

„Educația incluzivă este un concept menit să maximizeze acceptarea
și participarea, dar și dezvoltarea psihosocială a elevului și reușitele
sale personale și să reducă la minimum discriminarea” 1.

„Educația incluzivă descrie procesul prin care o școală încearcă să îi
privească pe toți elevii ca indivizi prin reconsiderarea și restructurarea
organizării programelor școlare și prin furnizarea și alocarea de
resurse pentru a încuraja egalitatea de șanse. Pe parcursul acestui
proces, școala își consolidează capacitatea de a accepta toți elevii
din comunitatea locală care își doresc să participe și, astfel, de a
reduce nevoia de a exclude elevi” 2.

„Educația incluzivă se concentrează asupra căutării echității, a justiției
sociale, a participării și a educației pentru cetățenie. Ea înseamnă
îndepărtarea barierelor discriminării și agresiunii și obținerea stării de
bine a tuturor celor care învață, inclusiv a celor cu handicap.
Aceasta se bazează pe o perspectivă pozitivă asupra diferenței în care
diversitatea elevilor este privită ca o resursă. Prioritatea este acordată
realizării schimbării cu un accent puternic plasat pe importanța învățării
conviețuirii și pe recunoașterea umanității comune” 3.

Deși fiecare dintre aceste definiții descrie în moduri diferite incluziunea sau educația incluzivă, ele au în
comun două principii.

1

Hummel, Englebrecht and Werning in P. Engelbrecht,and L. Green, [Eds] (2018), Responding to the challenges of inclusive education in southern Africa. Pretoria: Van Schaik.

2

Sebba, J. and Sachdev, D. (1997) in N. Frederickson, N and T. Cline (2002) Special educational needs inclusion and diversity. Buckingham: Open University Press. p. 66.

3

https://www.nationalcollege.org.uk/transfer/open/adsbm-phase-3-module-1-enabling-learning/adsbm-p3m1s5/adsbm-p3m1s5t2.html Accessed 28.04.19.
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Deși fiecare dintre aceste definiții descrie în moduri diferite incluziunea sau educația incluzivă, ele au în comun
două principii.

a)

Se referă la incluziune ca la o „căutare”, o „călătorie”, o „evoluție” sau un „proces”:

b)
Incluziunea se concentrează asupra tuturor elevilor, nu doar asupra unor anumiți elevi. Din punct
de vedere istoric, incluziunea a fost privită ca vizând educarea elevilor cu handicap senzorial și/sau fizic
sau a elevilor care au alte „nevoi educaționale speciale”. În prezent, incluziunea este înrădăcinată într-o
gamă mult mai largă de diferențe care îi înglobează pe toți cei care fac parte din comunitatea școlară –
inclusiv pe adulți. Aceste diferențe includ:
• modalitățile de dobândire a cunoștințelor;
• modalitățile de comunicare sau de interacțiune;
• factorii senzoriali sau fizici;
• factorii sociali, emoționali și legați de sănătatea mintală;
• circumstanțele socioeconomice;
• circumstanțele familiale;
• convingerile sau așteptările culturale;
• limba nativă;
• genul;
• orientarea sexuală. Întrucât oamenii și nevoile lor diferă de la o școală la alta, scopurile și
prioritățile școlilor din punctul de vedere al incluziunii vor fi și ele diferite. Următoarea listă,
extrasă dintr-o varietate de experiențe ale școlilor, oferă o idee despre gama de obiective
care ar putea fi implicate în călătoria unei școli: Incluziunea în educație presupune:
• Punerea în acțiune a valorilor incluzive.
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• Considerarea că fiecare viață și moarte au aceeași valoare.
• Sprijinirea tuturor, cu scopul de a le oferi sentimentul de apartenență.
• Creșterea gradului de participare la activitățile de învățare și de predare, la relațiile și comunitățile
din școlile locale.
• Îmbunătățirea școlii, atât pentru personal și părinți/tutori legali, cât și pentru elevi.
• Reducerea excluziunii, a discriminării și a barierelor din calea învățării și a participării.
• Desprinderea de învățăminte din reducerea barierelor din calea unor elevi în beneficiul mai
multor elevi.
• Restructurarea culturilor, a politicilor și a practicilor pentru a răspunde diversității în moduri
care să acorde tuturor o importanță egală.
• Corelarea educației cu realitățile locale și globale.
• Considerarea diferențelor dintre copii și dintre adulți ca resurse pentru învățare.
• Recunoașterea dreptului copiilor la o educație de înaltă calitate în localitatea lor.
• Acordarea unei atenții speciale dezvoltării comunității și valorilor școlii, dar și a reușitelor.
• Încurajarea relațiilor de sprijin reciproc dintre școli și comunitățile din proximitate.
• Recunoașterea faptului că incluziunea în educație reprezintă un aspect al incluziunii în societate”4.
Nu uitați că acestea sunt idei, nu imperative. Obiectivul proiectului Școli incluzive este de a vă îndruma și
a vă ajuta să începeți călătoria școlii voastre către incluziune. Grupul vostru central, cu ajutorul prietenului
critic, va conduce acea călătorie într-un mod: • ușor de gestionat pentru școala voastră;
• adaptat: comunitatea voastră școlară va defini ce înseamnă incluziunea pentru voi și care sunt
aspectele școlii voastre care au nevoie mai întâi de atenție. Următoarea propoziție, pe care
ați putea-o considera utilă este o modalitate care a fost utilizată pentru a descrie această
călătorie: „Explorarea diferitelor modalități de cunoaștere, prin diferite modalități de acțiune,
către diferite modalități de a funcționa”5.O idee-cheie ce rezultă din lista de mai sus și ce stă
la baza călătoriei fiecărei școli este cea a valorilor incluzive. Prin urmare, în continuare, am
inclus o secțiune privind acest aspect al incluziunii.

2. Valori incluzive
„Valorile reprezintă principiile noastre directoare: motivațiile noastre cele mai ample, influențarea atitudinilor
pe care le avem și modul în care acționăm” 6.
Valorile sunt o parte intrinsecă din tot ceea ce facem. Ele sunt modelate de contextul și experiențele
noastre și se bazează mai mult pe ceea ce simțim decât pe ceea ce gândim. Ele stau la baza acțiunilor
noastre și determină elementele în care ne investim energia și atenția. Prin valorile noastre, fiecare dintre
acțiunile noastre, devin „un argument moral indiferent dacă noi suntem sau nu suntem conștient de el” 7.
În cea mai mare parte a timpului – dacă suntem implicați în rutina noastră obișnuită – nu suntem conștienți de
valorile noastre și de modul în care acestea ne influențează acțiunile; ele există ca parte a subconștientului
nostru și acționăm intuitiv asupra lor. Totuși, ne gândim conștient la valorile noastre atunci când ne aflăm în
fața unei diferențe sau a unei neclarități sau atunci când încercăm să provocăm o schimbare prin inovație
sau experimentare.
Prin urmare, dacă dorim să schimbăm angajamentul, atitudinile și acțiunile legate de incluziune – și anume,
dacă dorim să schimbăm cultura, politica și practica, cele trei dimensiuni ale școlilor incluzive – trebuie să
revenim la reflecția asupra valorilor.

4

Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network. p. 24.

5

Anon.

6

Holmes, T., Blackmore, E. Hawkins, R. Wakeford, T. (2011), The Common Cause Handbook. Machynlleth: Public Interest Research Council. p. 8.

7

Booth, T. and Ainscow, M. (2016) Index for Inclusion: a guide to school development led by inclusive values. Cambridge: Index for Inclusion Network. p. 26.
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Modul în care se întâmplă această reflecție este important. Un mic grup de persoane care decid asupra
valorilor incluzive în numele tuturor, impunându-le apoi acestora din urmă ca set de norme nu va fi eficientă.
Discuția trebuie să fie larg răspândită, deschisă și onestă, vizând transformarea ei într-un set de valori și
comportamente conexe:
• care să rezulte din valorile deținute de membrii comunității școlare, mai degrabă decât să fie
impuse din exterior;
• pe care să le dețină întreaga comunitate școlară;
• pentru care fiecare individ să simtă că este responsabil.
Având în vedere aceste discuții, am inclus o serie de activități despre valori și comportamente incluzive în
activitățile din sala de clasă, care pot fi adaptate și pentru a fi utilizate cu adulții din școala voastră.
Aceste activități se axează pe întrebarea: cum ar trebui să conviețuim și să învățăm împreună?8 Aceasta
este o întrebare care a fost folosită în întreaga lume cu școlile care doresc să-și înceapă călătoria către
incluziune. De-a lungul timpului, în urma discuțiilor cu părțile interesate din cadrul școlilor, a rezultat o listă
completă de valori incluzive:
„egalitate, drepturi, participare, comunitate, respect pentru diversitate,
sustenabilitate, non-violență, încredere, compasiune, onestitate, curaj,
bucurie, iubire, speranță/optimism, înțelepciune” 9.

Includem acestea ca punct de plecare pentru procesul vostru de reflecție, nu ca listă prescriptivă pe care
să o urmați. Școala voastră va avea propriile sale idei despre valori și este posibil să fi început deja această
discuție. Ceea ce este esențial în călătoria oricărei școli este ca valorile identificate ca fiind importante
să devină mai mult decât cuvinte pe un site, un prospect școlar sau un document al unui proiect. Aceste
elemente trebuie explorate împreună pentru a dezvolta o înțelegere comună a următoarelor:
• ce înseamnă în realitate fiecare valoare pentru persoanele din școala respectivă;
• cum sunt corelate aceste valori la comportamente și acțiuni: ce înseamnă valoarea în raport
cu ce spun și ce fac oamenii? cum vor interacționa unul cu celălalt?
Prin această explorare, valorile incluzive și comportamentele și acțiunile lor aferente:
• sunt clarificate;
• rămân semnificative pentru toți cei implicați;
• ating nivelul de proprietate și de responsabilitate necesar pentru a se „rezista” atunci când
acestea sunt contestate de incertitudine și schimbare.
Prin urmare, ele reprezintă un punct de plecare critic pentru orice școală.
Dacă nu ați citit încă secțiunile „Ce este incluziunea?” și „Valori
incluzive”, vă sugerăm să faceți acest lucru înainte de a citi această
secțiune.

8

Adaptare după ibid. p. 26.

9

ibid, p. 26.
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3. Școli incluzive
Până acum ați început probabil să reflectați la ce anume este incluziunea și la modul în care aceasta este
documentată prin valori incluzive. În această secțiune vom explora ambele domenii puțin mai în profunzime
prin analiza a trei domenii sau dimensiuni interconectate ale unei școli incluzive: cultura, politicile și practica.
Fiecare dintre aceste domenii va trece printr-o transformare în orice școală care își începe călătoria către
incluziune. La final, ele vor sta la baza întrebărilor pe care le veți formula în Faza 2 a proiectului.

3.1 Cultura

Im

ABC-ul culturii și incluziunii

rea
ca
pli

• ... Atitudinea generală față de incluziunea
în școală.

de

• ... Măsura în care comportamentele din
școală sprijină sau subminează dezvoltarea
politicii și practicii incluzive.

TIC

AC

PR

• ... Voința și angajamentul în cadrul școlii
de a lua măsuri pe calea către incluziune.

e

ziv

clu

I in

Ela
bo
rar
ea
de
PO
LIT
ICI
inc
luz
ive

Booth și Ainscow (2002, 2011, 2016)10 indică aceste trei dimensiuni într-un model care plasează cultura
într-un rol de bază:

Crearea de CULTURI incluzive
Cel mai des, cultura este descrisă ca „modul în care facem noi lucrurile aici”, dar poate fi util să o privim
ca „de ce facem lucrurile în modul în care le facem aici.” Această a doua descriere arată legătura implicită
dintre cultură și valori, care sunt principalii factori care ne influențează atitudinile, comportamentele și
implicarea. Această legătură arată de ce este atât de important ca școlile să-și examineze valorile atunci
când își încep călătoria către incluziune. Ele reprezintă punctul de plecare pentru schimbarea culturii, ceea
ce este semnificativ deoarece poate fi cea mai mare barieră a unei școli în calea incluziunii sau resursa sa
cea mai valoroasă.
Prin urmare, cultura stă la baza dezvoltării politicilor și a practicilor incluzive. Să le analizăm pe rând.
3.2 Politica
Deseori, politica este descrisă ca „partea legată de acces” a incluziunii, care:
• permite accesul la școli și în sălile de clasă elevilor și tinerilor, indiferent de diversele lor
caracteristici;
• capacitează și motivează angajații de a practica incluziv.
Barierele din calea accesului diferă de la o țară la alta, de la o regiune la alta, de la o școală la alta, de la un
individ la altul; la nivel global, acestea includ:
• accesul fizic;
• nevoile sanitare sau medicale specifice;
• oferta de programe școlare;
• strămutarea din cauza unui conflict sau din alte cauze;
10

ibid. p. 19.
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• rezistența culturală la educație;
• frica de marginalizare;
• distanța;
• costurile/resursele.
Politica școlii incluzive oferă elevilor oportunitatea echitabilă de a beneficia de educație de calitate.

(Sursa: Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire).

Conceptul de oportunitate echitabilă este diferit de cel al egalității de șanse. Desenul din stânga de mai
sus ilustrează egalitatea de șanse: oferind fiecărei persoane același ajutor pentru a contribui la obținerea
aceluiași rezultat. Ideea pare echitabilă, dar dacă o analizăm, ne dăm seama că nu oferă fiecărei persoane
elementele de care are nevoie. Desenul din mijloc de mai sus ilustrează conceptul de oportunitate
echitabilă: asigurarea faptului că fiecare persoană primește ce are nevoie pentru a obține același rezultat.
Fiecare persoană primește altceva, dar rezultatul final este unul echitabil.
O gândire axată pe echitate mai degrabă decât pe egalitate poate fi un pas important în schimbarea paradigmei
pentru cei din școli către obținerea incluziunii. Ultimul desen ilustrează obiectivul politicilor din domeniul
educației incluzive: îndepărtarea cât mail multor bariere posibil pentru toți elevii. Pe măsură ce elevii și
circumstanțele se schimbă, eliminarea barierelor din calea învățării este o activitate continuă și poate
necesita, de asemenea, o schimbare de gândire, pe care o vom analiza în secțiunea 4 de mai jos.
Trecerea la politici echitabile incluzive poate fi susținută de un număr de declarații, obiective și tratate
globale. Până în prezent, următoarele aspecte au fost deosebit de importante:
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Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989.
Acesta este cel mai ratificat tratat internațional privind
drepturile omului; SUA este singura țară care nu l-a ratificat.
Există 45 de articole în total; mai jos, prezentăm cinci care
sunt deosebit de relevante pentru incluziune:
Articolul 28 (dreptul la educație): Fiecare copil are dreptul
la o educație. Învățământul primar trebuie să fie gratuit
și diferite forme de învățământ secundar trebuie să fie
disponibile pentru fiecare copil. Disciplina în școli trebuie să
respecte demnitatea și drepturile copiilor. Țările mai bogate
trebuie să ajute țările mai sărace să realizeze acest lucru.
Articolul 29 (obiectivele educației): Educația copiilor
ar trebui să îi ajute să-și folosească și să-și dezvolte
talentele și abilitățile. Aceasta ar trebui să-i încurajeze
pe copii să respecte drepturile omului, precum și să-și
respecte părinții, cultura proprie și alte culturi și mediul.
Articolul 30 (copii care aparțin minorităților sau grupurilor
indigene): Fiecare copil are dreptul de a învăța și de a folosi
limba, obiceiurile și religia familiei, indiferent dacă acestea sunt sau nu împărtășite de majoritatea oamenilor din
țara în care locuiește.
Articolul 23 (copii cu handicap): Un copil cu handicap are dreptul de a duce o viață deplină și decentă
cu demnitate și, pe cât posibil, independentă și de a juca un rol activ în comunitate. Guvernele trebuie să
depună toate eforturile pentru a oferi sprijin copiilor cu handicap și familiilor acestora.
Articolul 22 (copii refugiați): În cazul în care un copil caută refugiu sau are statut de refugiat, guvernele
trebuie să îi ofere protecție și asistență corespunzătoare pentru a-l ajuta să se bucure de toate drepturile
prevăzute în Convenție. Guvernele trebuie să îi ajute pe copiii refugiați care sunt separați de părinții lor să
se reunească cu ei.
Declarația de la Salamanca din 1994. Acesta a fost semnată de 92 de țări și de 25 de organizații
internaționale.
Sintetizând, declarația prevedea că școlile obișnuite
ar trebui să îi găzduiască pe toți copiii, indiferent de
condițiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoționale,
lingvistice sau de altă natură.
Această declarație a fost o mișcare către sistemele
școlare care au încurajat incluziunea tuturor copiilor în
școlile obișnuite, mai degrabă decât un „sistem dublu”,
în care majoritatea copiilor considerați ca având o
„nevoie educațională specială” fie nu au fost educați, fie
au urmat școli speciale.
Există încă un drum lung de parcurs pentru a realiza
obiectivele Declarației de la Salamanca și dezbaterea
dacă incluziunea tuturor copiilor în școlile obișnuite este
realistă sau chiar dorită continuă, dar indică o schimbare
esențială în gândirea globală cu privire la incluziune.
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Obiectivul 4:
„Asigurarea unei educații incluzive și echitabile de
calitate și promovarea învățării pe tot parcursul vieții
pentru toți”
Este unul dintre cele șaptesprezece obiective de
dezvoltare durabilă (ODD). ODD-urile sunt un program
universal pe durata a cincisprezece ani condus de ONU
(2015-2030) pentru a pune capăt sărăciei, a aborda
schimbările climatice și a combate inegalitatea.
În cadrul Obiectivului 4 există un obiectiv specific privind
incluziunea:
„Eliminarea, până în 2030, a disparităților de gen în
educație și asigurarea accesului egal la toate nivelurile
de educație și formare profesională pentru persoanele
vulnerabile, inclusiv pentru persoanele cu handicap,
populațiile indigene și copiii aflați în situații vulnerabile.”

Declarația de la Incheon din 2015 este numită după
locul de desfășurare Forumului Mondial al Educației din
anul respectiv, la care au participat delegați din 160 de
țări. Declarația prevede că:
„Incluziunea și echitatea în educație și prin educație
reprezintă piatra de temelie a unei agende educaționale
transformatoare și, prin urmare, ne angajăm să abordăm
toate formele de excluziune și marginalizare, disparități
și inegalități în ceea ce privește accesul, participarea și
rezultatele învățării. Niciun obiectiv educațional nu ar
trebui considerat îndeplinit dacă nu este atins de toți.”
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Aceste obiective globale privind incluziunea sunt importante, deoarece contribuie la motivarea țărilor să
legifereze și să planifice politici incluzive la nivel național și pot fi utile ca puncte de plecare pentru discuții
la nivelul școlilor. Acestea sunt cel mai bine utilizate ca informații pentru a dezvolta propria abordare de tip
„ascendent” a politicii, mai degrabă decât să fie reținute ca o listă ce dictează „imperative”.
În ciuda obiectivelor globale, a politicilor naționale și a celor mai bune intenții ale școlilor, în multe țări,
politicile de acces incluziv pot fi în conflict cu alți factori determinanți care acordă prioritate realizărilor
academice. Acestea pot provoca, de asemenea, tensiuni atunci când școlile încearcă să echilibreze
nevoile unui copil cu ale altora din clasă sau din școală. Prin urmare, cei care elaborează politici legate de
incluziune în școli trebuie să dispună de11:
• Valori incluzive puternice: Acestea le permit factorilor decizionali să-și găsească drumul în
contextul situațiilor cauzate de politici contradictorii și de sentimentele puternice pe care le
pot produce aceste situații.
• Claritate a viziunii și capacitatea de a o comunica: Cu cât este mai clară direcția, cu atât
este mai probabil ca alții să o accepte și să o sprijine.
• Relații de înaltă încredere și de sprijin cu profesorii, elevii și familiile: Schimbarea implicată
de călătoria către incluziune necesită ca oamenii să gândească și să facă lucrurile diferit.
Personalul trebuie să fie încrezător că va fi sprijinit să experimenteze diferite practici incluzive
în sala de clasă. Elevii și familiile trebuie să aibă încredere că sunt înțelese și că relația dintre
școală și casă este una de parteneriat.
• Angajamentul de a „corela vorbele cu faptele”: Modelarea modificărilor politicii reprezintă
o modalitate puternică de a capacita și de a-i încuraja pe alții să facă același lucru. Pe de altă
parte, faptul de a nu asigura o corelație între fapte și vorbe constituie un factor de demotivare
semnificativ pentru alții.
• Tenacitate și perseverență: Dezvoltarea incluziunii pare să aibă nevoie de mai multă tenacitate
și perseverență decât alte elemente de îmbunătățire a școlii, astfel încât aceasta reprezintă o
calitate deosebit de importantă pentru factorii decizionali.
3.3 Practica
Practica este adesea descrisă ca „partea de implicare” a incluziunii: asigurarea faptului că, atunci când
elevii accesează școala, primesc o educație de calitate relevantă pentru viața lor.
Ca în cazul politicii, există diverse bariere în calea implicării prin practica incluzivă, cum ar fi:
• strategii pedagogice limitate;
• competențele și încrederea profesorilor;
• resurse care nu sunt relevante pentru viața elevilor;
• programe școlare rigide;
• o rețea limitată care să ofere sprijin elevilor;
• o concentrare limitată pe învățare personalizată care pune accent pe reușitele individuale.
Atunci când profesorii sunt capacitați să lucreze inclusiv, depășind unele dintre aceste bariere, ei devin
facilitatori într-o școală incluzivă. Ei așteaptă și salută diversitatea în sala de clasă și planifică modalități prin
care să asigure tuturor copiilor posibilitatea de a participa și a învăța în mod eficient. Deși sunt în măsură
să facă acest lucru într-o anumită măsură fără sprijinul unei culturi și politici incluzive în întreaga școală,
practica lor va fi mai puternică cu aceste elemente puse în aplicare simultan.
Practica profesorilor care lucrează în mod incluziv este adesea numită pedagogie incluzivă. Pedagogia
incluzivă:
• Pleacă de la premisa că diferența este o parte normală a vieții; prin urmare, nu etichetează
elevii ca „diferiți” și nu îi prejudecă în privința capabilităților lor.
• Își asumă responsabilitatea și își propune să ofere oportunități de învățare bogate pentru
toți elevii, în loc să se gândească la ceea ce funcționează pentru majoritatea elevilor, alături
de ceva suplimentar sau diferit pentru unii. Prin urmare, se concentrează pe îmbunătățirea
rezultatelor educației pentru toți elevii.
11

Adaptare după McLeskey, J and Waldron, N (2015).
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• Ia în considerare mediile din care provin elevii – de exemplu, credințele, culturile, limbile și
obiceiurile – și le utilizează ca resursă în sala de clasă.
• Se concentrează pe modul în care elevii obțin rezultate prin apartenența la comunitate –
legăturile, încrederea și sentimentul de apartenență care apar atunci când elevii – dintr-o
clasă – încep să se cunoască și să se aprecieze reciproc.
O idee des întâlnită despre pedagogia incluzivă este că le impune profesorilor să aibă o multitudine de
competențe specializate. O analiză recentă și cuprinzătoare legată de cercetarea abordărilor pedagogice
pentru elevii care se confruntă cu bariere în calea învățării arată că această concepție este eronată:
„Abordările pedagogice care s-au dovedit a fi eficiente sunt
accesibile tuturor practicienilor. Ele se bazează pe competențele
tradiționale de predare și nu necesită o formare extinsă sau
o cunoaștere aprofundată a caracteristicilor individuale ale
deficiențelor. Cheia succesului lor sunt așteptările practicienilor de
la ei înșiși, de la colegii lor și de la copiii și tinerii cu care lucrează.
Aceste așteptări trebuie să înceapă cu recunoașterea faptului că
pedagogia eficientă se bazează pe competențele pe care le au
deja la dispoziție” 12.
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Pedagogia incluzivă se concentrează pe „cum să extindem elementele care există în mod obișnuit în sălile
de clasă ca modalitate de a reduce situațiile în care unii elevi sunt etichetați ca fiind diferiți”13. Aceasta
înseamnă că profesorii care lucrează în mod incluziv au la dispoziție o gamă de strategii legate de învățarea
și predarea de calitate pentru toți elevii. Pornind de la principiile pedagogiei incluzive, ei folosesc aceste
strategii atunci când planifică fiecare oră de predare, pentru a se asigura că includ pe toată lumea.
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Sursă: Teaching for All: Inclusive Teaching and Learning for South Africa, Unit 4: Inclusive Teaching and Learning (British Council, University of South
Africa and MIET Africa)

12

Rix, J. and Sheehy, K. (2014), Nothing special: the everyday pedagogy of teaching, în L. Florian [ed.] (2014), The Sage Handbook of Special Education. Londra: Sage.

13

Florian L and Black-Hawkins K (2011) Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal 37: 5. p. 14.
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Deși misiunea acestui set de instrumente nu permite o analiză aprofundată a acestor strategii, am dorit
să le includem ca indicatoare pe care pe puteți urma în cadrul planului de acțiune al școlii voastre. Merită
remarcat faptul că, dacă doriți să le explorați, graficul de mai sus sub formă de pizza are un motiv: o felie
sau două la un moment dat funcționează cel mai bine, mai degrabă decât mai multe felii care nu pot fi
gestionate dintr-odată.
Pentru a-i capacita pe profesori să adopte o pedagogie mai incluzivă, trei factori par a fi importanți:
„dezvoltarea unei practici eficiente de incluziune nu înseamnă doar
extinderea cunoștințelor cadrelor didactice, ci și încurajarea lor să
facă lucrurile diferit și determinarea lor să-și reconsidere atitudinile
și convingerile: cu alte cuvinte, ar trebui să fie vorba despre
«cunoaștere», «acțiune» și «încredere»” 14.

Tabelul de mai jos prezintă acești factori și nevoile profesorilor în raport cu aceștia. Aceste nevoi au fost
identificate prin cercetarea percepțiilor profesorilor cu privire la educația incluzivă în Această15.

Factori

1. Cunoașterea

Nevoile profesorilor

Copiii
• Strategii de predare
• Cum învață copiii
• Ce trebuie să învețe
copiii
• Organizarea și
gestionarea sălilor
de clasă
• Diferențele din copii
și nevoile rezultate
• Evaluarea învățării
• De unde se poate
solicita ajutor
• Politică și legislație

2. Acțiunea
• Transformarea
cunoștințelor în acțiune:
manifestarea încrederii
de a încerca diferite
strategii
• Trecerea dincolo
de practica reflexivă:
dezvoltarea profesională
care sprijină acțiunea
(nu doar cunoașterea)
• Utilizarea dovezilor
pentru îmbunătățirea
practicii
• Învățarea modului
de colaborare cu colegii
și cu copiii
• Cum să devii un
profesionist „activist”:
un agent al schimbării

3. Încrederea
• Toți copiii pot învăța
și merită să fie educați
• Am capacitatea de
a aduce o diferență
în viața copiilor
• Aceasta activitate este
responsabilitatea mea
si nu doar o sarcină
pentru specialiști

Această cercetare a percepțiilor profesorilor cu privire la incluziune și la rolul lor în activitatea profesională
a arătat că:
• Deși cunoștințele despre pedagogia incluzivă sunt importante, nu sunt suficiente pentru
ca profesorii să-și schimbe practica: este necesar să fie în joc și factori precum „acțiune” sau
„încredere”.
• Dacă doi dintre cei trei factori sunt în joc în același timp, schimbarea are loc. De exemplu, dacă un
profesor învață o nouă strategie incluzivă și este sprijinit să o încerce în sala de clasă, schimbarea
are loc. Sau dacă un profesor are încredere că o idee pe care o are va face o diferență în ceea
ce privește incluziunea și o va pune în practică, acest lucru va duce, de asemenea, la schimbare.
Prin urmare, includerea acestor factori în orice formă de dezvoltare profesională pe care o întreprindeți cu
profesorii va fi importantă. Există întotdeauna ceva ce un profesor poate face pentru a face ora mai incluzivă;
oferindu-le cunoștințe relevante despre incluziune, împreună cu permisiunea, motivația și sprijinul pentru
a experimenta practica incluzivă în sala de clasă, plus încrederea de a crede că pot face o diferență, se poate
produce o schimbare de durată.
14 Adaptare după Rouse, M (2008), Developing Inclusive Practice: A Role for Teachers and Teacher Education? în Education in the North, 46
https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/46/ accessed 30.04.19.
15

ibid.
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Pentru a încheia această secțiune, dorim să menționăm trei puncte finale despre cultură, politică și practică:
- Accesul – prin politică – și implicarea – prin practică – sunt interdependente. Putem avea cea
mai incluzivă politică posibilă în materie de acces, care însă nu va duce la niciun rezultat dacă elevii
nu beneficiază de o educație care să fie relevantă pentru ei și care să îi implice. Putem avea cea mai
atrăgătoare programă școlară, profesori care sunt dedicați incluziunii și sunt practicieni competenți
în domeniul incluziunii, dar eforturile nu vor avea impactul dorit dacă politicile legate de acces nu
sunt incluzive.
- Cultura, politica și practica sunt componente-cheie ale orelor de clasă și școlilor incluzive,
prin urmare trebuie să stea la baza evaluării incluziunii din școala voastră. Vă vom ghida
prin acest proces în școală prin setul de instrumente.
- Modificarea culturii, a politicilor și a practicilor nu trebuie să fie costisitoare. O modificare
semnificativă poate fi obținută prin colaborarea cu părțile interesare din cadrul școlilor, pentru
a analiza convingerile și atitudinile care alcătuiesc cultura școlii. Modificarea acestei culturi și
încurajarea oamenilor să gândească creativ în privința politicilor și practicilor incluzive – pornind de
la ce pot face ei – pot duce la schimbări pozitive cu un cost redus.

4. Bariere în calea incluziunii și resurse pentru
sprijinirea incluziunii
Am menționat în secțiunea 3: Școli incluzive, că cultura poate fi cea mai mare barieră a unei școli în calea
incluziunii sau cel mai important factor determinant al acesteia pentru o schimbare pozitivă. În această
secțiune vom explora pe scurt două domenii care pot avea un impact semnificativ asupra culturii unei școli
și care pot beneficia de atenție la începutul călătoriei către incluziune:
• conceptul de „normal”
• bariere în calea învățării: două modele.
Puteți utiliza informațiile de aici și puteți face cercetări suplimentare (a se vedea secțiunea Alte resurse
pentru sugestii) pentru a vă ajuta să explorați aceste probleme în școală.
4.1 Conceptul de „normal”
De cele mai multe ori, școlile au o idee specială a ceea ce este „normal” în legătură cu organizarea elevilor,
bazată pe curba lui Gauss, astfel cum se ilustrează în graficul de mai jos.
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Sursa: www.quora.com

Curba lui Gauss a apărut în secolul al XVIII-lea ca instrument matematic utilizat în astronomie. Mai frecvente,
valorile „normale” stau în partea mediană a curbei și valorile „anormale” mai rare, stau la capetele curbei.
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În secolul al XIX-lea, sociologii au început să aplice curba lui Gauss conceptelor nematematice, conducând
la ideea unei persoane „medii” sau „normale” în partea mediană a curbei (astfel cum se indică în versiunea
de mai sus). Caracteristicile umane „normale” și „anormale” au fost corelate cu ceea ce era de dorit sau
adecvat în partea mediană a curbei lui Gauss și de nedorit sau inadecvat la capetele sale.
Curba lui Gauss a devenit un mod acceptat de „distribuție” a oamenilor și a numerelor în categorii. În școli
vorbim în mod frecvent despre: inteligență medie, peste medie, sub medie; competențe înalte, medii sau
scăzute; sau comportament normal și anormal. Aceste idei sunt atât de bine înrădăcinate încât rareori
le punem sub semnul întrebării. În special, convingerea predominantă din cadrul comunității educaționale –
în ciuda unei dezbateri permanente pe tema naturii inteligenței – este că inteligența este înnăscută și rămâne
neschimbată.
Gândirea bazată pe curba lui Gauss în ceea ce privește „normalul” și inteligența ca neschimbată încurajează
școlile16:
să grupeze elevii în funcție de inteligență;
• să organizeze materialele didactice și învățarea pentru elevii din partea mediană a curbei lui
Gauss – elevi ”medii” sau ”normali”;
• să limiteze așteptările elevilor prin prejudecăți legate de ce pot sau ce nu pot realiza elevii,
demers cunoscut drept gândire de tip „determinist”;
• să favorizeze prejudecățile subconștiente legate de așteptările elevilor;
• să privească barierele în calea învățării ale elevilor în relație cu poziția lor pe curba lui Gauss:
sunt „normali” sau „anormali”? Au nevoie de ceva „diferit” sau „suplimentar” față de elevii
„normali”: au nevoie de ceva „special”?;
• să eticheteze anumite tipologii sau grupuri de elevi.
Aceste practici și gândirea bazată pe curba lui Gauss pe care se bazează respectivele practici, sunt o barieră
în calea incluziunii întrucât ele separă elevii în „majoritate” și „minoritate”, ceea ce încurajează marginalizarea și
stigmatizarea.
Cu toate acestea, ele pot fi combătute cu opinii și dovezi alternative. Punctele-cheie sunt rezumate mai jos.
Este „normalul” un lucru de dorit? Și chiar există?
Savanta Martha Nussbaum face următoarea afirmație despre legătura dintre „normal” și de dorit făcută
prin utilizarea sociologică a curbei lui Gauss:
„Pentru că, într-un mod destul de evident, ceea ce este tipic poate fi
sau nu foarte bun. Spate cu probleme, ochii cu probleme și judecata
proastă sunt toate foarte tipice...[în timp ce] multe progrese legate
de condiția umană vin de la persoane care sunt neobișnuite...
Deci, de ce, mai mult sau mai puțin în toate societățile, noțiunea de
normal a servit în general ca funcție normativă, stabilind diferențe
pentru un tratament stigmatizant?”17
Nussbaum sugerează, de asemenea, că „normal” este o construcție – nu mai mult decât o creație sau
interpretare a unei idei. În plus, ea subliniază că diferite persoane în locuri diferite și în momente diferite
construiesc idei diferite despre ceea ce este „normal”.
Când începi să te gândești la „normal” ca la o construcție, nu ca la un dat, apar câteva întrebări interesante
despre relațiile sociale, de exemplu:
• Cine deține puterea și ia decizii cu privire la resurse?
• Cine face regulile?
• Cine este inclus în reguli și cine riscă să fie exclus?
• Care sunt așteptările diferitelor grupuri de oameni?
16 Florian, L. and Walton, E. (2018) Inclusive pedagogy within the southern African context în P. Engelbrecht și L. Green [eds.] ‘Responding to the challenges of inclusive
education in southern Africa’. Pretoria: Vans Shcaik Publishers.
17

Nussbaum, M. C. (2004), Hiding from Humanity: Disgust, Shame and the Law. Princeton: Princeton University Press. p. 218.
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• În construirea schimbărilor normale, cine câștigă sau pierde puterea?
Ceea ce știm despre învățare se schimbă și contestă ideea că inteligența și capacitatea sunt fixe.
Cel mai important, neuroștiința începe să ofere dovezi care arată cum învățarea modifică structura fizică
a creierului. Am presupus în mod tradițional că structura fizică a creierului este cea care determină modul
în care învățăm – nu invers. Cu toate acestea, cercetarea în domeniul neuroștiinței arată că relația dintre
dezvoltarea creierului și învățare este reciprocă18. Dezvoltarea creierului influențează comportamentul
și învățarea și, în același timp, învățarea influențează dezvoltarea și sănătatea creierului.
Viziunile transformatoare ale învățării, adică cele care sunt construite pe convingeri că inteligența și capacitatea
nu sunt fixe și se pot schimba, sunt mai utile.
Ceea ce știm despre învățare schimbă înțelegerea noastră a pedagogiei eficiente.
Învățarea este influențată de factori sociali, cognitivi, biologici și culturali19. Înțelegem mai clar acum că
pedagogia trebuie să ia în considerare acești factori, care vor fi diferiți pentru fiecare copil. Prin urmare,
știm că trecerea de la o abordare „universală” în ceea ce privește predarea și învățarea, la utilizarea unei
combinații de strategii pedagogice este mai eficientă.
Diversitatea este inevitabilă, iar acest lucru schimbă modul în care privim grupurile de copii.
Diferențele dintre copii și mediile în care ei învață interacționează continuu. Modul în care copiii înțeleg un
element de învățare și sprijinul de care ar putea avea nevoie pentru a face acest lucru este, de asemenea,
diferit. Ideea unei clase ca masă omogenă de copii care învață în același mod a fost înlocuită în același timp
de una în care „comunitatea clasei este inevitabil diversă, constând din persoane care diferă în multe feluri
și care pot necesita diferite forme de sprijin în diferite momente ale carierei lor școlare”20.
Ca rezultat a ceea ce învățăm, ar putea fi timpul ca școlile să înceapă să se gândească la diversitate ca la
„noua normalitate”21. Această schimbare de credință ar contribui la dezvăluirea și provocarea prejudecăților
inconștiente și ar deschide calea către politici incluzive și practici pedagogice incluzive care se axează pe
asigurarea unui acces echitabil și a unei implicări echitabile pentru toți elevii.

18 National Research Council (2018), Hope People Learn II: Learners, Contexts and Cultures. Presa Academiei Naționale: Washington D.C.
19

ibid.

20 Green, L. și Moodley, T. Thinking differently about educational support. în Engelbrecht, P și Green, L [eds] 2018 Responding to the challenges of inclusive education
in southern Africa. Pretoria: Van Schaik.
21

Davis L (2013) in Slee, R. (2018) Inclusive Education Isn’t Dead, It Just Smells Funny. Londra: Routledge. p. 52.
oﬃcina sans

33

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

4.2 Barierele în calea învățării: două modele
Aici prezentăm două modele: modelul medical al handicapului și modelul social al handicapului. În ciuda
denumirii lor, fiecare dintre ele arată o lentilă diferită prin care putem vedea diversitatea, nu doar handicapul.
Legăm aceste modele de factori care au legătură cu ele, astfel încât să puteți obține o imagine a modului
în care credințele sunt interconectate.

MODELUL MEDICAL AL HANDICAPULUI
DIZABILITĂȚILE ȘI BOLILE CRONICE
ATRAG DUPĂ SINE DESEORI DIFICULTĂȚI REALE DAR
- NU SUNT PRINCIPALELE PROBLEME
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PROBLEMĂ
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SURSĂ: http://ddsg.org.uk/taxi/medical-model.html

Alex și profesorul său de științe (1)
Alex este un elev de 13 ani, parțial hipoacuzic. Lui îi este cel mai ușor să învețe atunci când stă în prima bancă
din clasă, pe rândul din mijloc, astfel încât să îl poată vedea bine pe profesor când vorbește – citește destul
de bine de pe buze. El are și câțiva prieteni care îl ajută în special în timpul orelor, asigurându-se că înțelege
tot ce se întâmplă. Analizându-i rezultatele din acest semestru, diriginta observă că, deși are rezultate bune
la aproape toate materiile, la științe are dificultăți în ciuda faptului că în urmă cu un an, cu un profesor diferit,
se descurcase bine. Ea vorbește cu Alex despre acest lucru. Alex îi spune că profesorul de științe are un mod
strict de aranjare a elevilor în bănci, ceea ce înseamnă că Alex stă într-o poziție laterală spre spate și nu-l
poate vedea foarte bine pe profesor. Prietenii care îl ajută cel mai mult nu stau lângă el. Prin urmare, nu mai
urmărește lecțiile și nici nu mai încearcă să facă vreun efort. Se simte destul de intimidat de profesor și nu
crede că poate vorbi cu acesta despre ce se întâmplă, iar profesorul pare să creadă, pur și simplu, că Alex
nu e bun la științe. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, întrucât Alex este în mod clar interesat de științe
– el face parte din Clubul de științe al fostului său profesor și este în plin proces de construcție a unui robot în
cadrul clubului, proiect despre care vorbește cu entuziasm și în perfectă cunoștință de cauză. Diriginta lui Alex
încearcă să vorbească cu noul profesor de fizică în cancelarie, la cafea. Ea încearcă să îi explice problema lui
Alex, însă profesorul susține că, dacă hipoacuzia lui Alex este o problemă, atunci Alex ar trebui să primească
de la spital un aparat auditiv cu ajutorul căruia să poată învăța la fel ca ceilalți elevi indiferent de locul unde
e așezat. Sau ar trebui să meargă la o „școală pentru hipoacuzici”, unde poate fi alături de alți elevi la fel ca
el și unde să îi predea specialiști în hipoacuzie. El spune că, oricum, Alex nu va fi niciodată bun la științe dacă
nu poate auzi bine. Aranjarea în bănci asigură menținerea liniștii în clasă și profesorul nu vrea să o schimbe –
Alex și prietenii lui ar face prea mult zgomot. Nu este problema lui.
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Sperăm că asta nu se va întâmpla în școala voastră! Cu toate acestea, este o ilustrare utilă a gândirii
modelului medical care, în școală, înseamnă:
• considerarea diversității ca obstacol sau problemă care trebuie „rezolvat(ă)” pentru ca
persoana să fie „la fel ca” toți ceilalți. Persoana este problema;
• transferarea către altă persoană a responsabilității de a remedia această problemă, cu accent
pe intervenția medicală sau terapeutică;
• transferarea puterii asupra persoanei care are o problemă în mâinile specialiștilor. Pentru unii
copii puterea oferită specialiștilor poate fi foarte influentă în deciziile cu privire la locul în care
sunt educați;
• etichetarea, stereotipizarea și „alterarea” persoanelor cu diferențe;
• formarea unor așteptări preconcepute cu privire la abilitățile studenților;
• întărirea prejudecăților noastre inconștiente cu privire la indivizi sau grupuri de elevi.
În mod evident, gândirea bazată pe modelul medical nu va sprijini incluziunea; de fapt, aceasta duce
adesea la excluderea de la învățare sau învățarea separată. Cu toate acestea, există un model diferit care
este mai util și poate fi transformativ în cultura școlară în ceea ce privește incluziunea.
4.2.2 Modelul social

MODELUL SOCIAL AL HANDICAPULUI
SOCIETATEA

„BARIERELE” SOCIALE

BARIERE

BARIERE

BARIERE

MEDIU

ATITUDINI

INACCESIBIL

BARIERE

BARIERE

CLĂDIRI
SERVICII

LIMBAJ
COMUNICARE

PREJUDECATĂ
STEREOTIPARE
DISCRIMINARE

ORGANIZAȚII

BARIERE

INFLEXIBILITATE

Sursa: http://ddsg.org.uk/taxi/social-model.html

Următorul studiu de caz se bazează, de asemenea, pe Alex, dar imaginându-ne că are un alt profesor de științe.
Alex și profesorul său de științe (2)
Analizându-i rezultatele din acest semestru, diriginta observă că are rezultate destul de bune la toate materiile,
iar la științe excelează. Ea vorbește cu Alex despre acest lucru. Alex îi spune că îi plac foarte mult orele de
științe. La începutul anului, profesorul a vorbit cu el și cu cei mai buni prieteni ai săi care îl ajută la lecții. Ea l-a
întrebat pe Alex ce anume l-ar putea ajuta să învețe la orele care vor avea loc în laborator și i-a spus că ar
putea face demersuri pentru a-i oferi ce are nevoie. Ei au fost de acord că: – Alex va sta în prima bancă. – Cei
doi prieteni vor putea sta de o parte și de alta a sa – cu condiția să se axeze pe învățare și să nu vorbească
despre alte lucruri – astfel încât Alex să se asigure că înțelege ce se întâmplă. – Profesorul îi va pune la
dispoziție lui Alex vocabularul-cheie în avans, pentru a îi acorda șansa maximă de a înțelege cuvintele noi pe
care le poate citi de pe buze. – Profesorul se va asigura că va sta cu fața la elevi cât timp va vorbi, astfel încât
Alex să poată citi cu ușurință de pe buze – și va evita să vorbească în timp ce va scrie pe tablă. – Profesorul
va comunica cu departamentul de incluziune pentru a se asigura că este la curent cu toate strategiile noi
de sprijinire a elevilor parțial hipoacuzici. – Alex va pune întrebări despre toate orice neclaritate din cursul
oﬃcina sans

35

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

predării. Ca rezultat, Alex se simte încrezător la ora de științe și știe exact ce să facă dacă întâmpină dificultăți.
Știe că poate vorbi cu profesorul și are încredere în el. El spune că profesorul este fericit să îi răspundă la
întrebări și este interesat și de activitatea sa din cadrul Clubului de științe. De asemenea, profesorul l-a întrebat
pe Alex dacă ar vrea să vorbească colegilor despre experiența sa cu sunetul, întrucât va urma în curând o
lecție de fizică pe această temă. Alex a spus că acceptă dacă îl ajută prietenii lui.

Prin acest studiu de caz, putem observa că în modelul social, în contextul unei școli:
• Barierele din calea învățării sunt privite ca produse ale societății. Nu persoana este problema,
ci bariera însăși.
• Este responsabilitatea societății să găsească o modalitate de a îndepărta barierele pentru a le
acorda elevilor acces echitabil la programele școlare.
• Responsabilitatea nu este transferată unui specialist – este partajată și problemele sunt rezolvate
împreună. Atât profesorul, cât și elevul acționează ca „agenți ai schimbării”; aceștia își asumă
responsabilitatea pentru învățarea lui Alex și găsesc soluții pentru potențialele probleme.
• Profesorul combate orice idee preconcepută sau preferință inconștientă pe care ar putea-o avea
în legătură cu capacitățile elevilor; în schimb, se va asigura că acordă elevilor lucrurile de care
are nevoie fiecare, oferindu-le o șansă echitabilă să obțină aceleași rezultate ale învățării ca toți
ceilalți. În acest sens, profesorii se asigură că așteptările ridicate sunt extinse la toată lumea.
• Diversitatea este valorificată și utilizată ca resursă.
Poate vă amintiți de la începutul setului de instrumente că am descris școala incluzivă ca fiind o „școală
în mișcare”22. Schimbarea atitudinilor și a comportamentelor – și, prin urmare, a culturii – de la gândirea
modelului medical la gândirea modelului social poate fi transformatoare, după cum ilustrează acest tabel:

Sursa: https://ukdhm.org/what-is-ukdhm/the-social-model/

22 Booth, T. și Ainscow, M, op.cit. p.
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Atât modelul social, cât și provocarea conceptului de „normal” îi încurajează pe toți cei implicați într-o
școală să vadă școala printr-o lentilă diferită. Această lentilă le cere să-și examineze propriul rol, prin
atitudinile și comportamentele lor, în crearea de bariere în calea incluziunii sau sprijinirea incluziunii. Dacă,
prin această examinare, puteți crea o schimbare la nivelul sensibilizării și al culturii, această schimbare
va sta la baza – așa cum am văzut în modelul de la începutul acestei secțiuni – unor schimbări care sunt
necesare în politică și practică pentru a împuternici și a permite incluziunea.

Ateliere pentru adulți menite să crească gradul de înțelegere cu privire la
incluziune și să colecteze opinii cu privire la situația și prioritățile actuale
În această secțiune oferim câteva sugestii cu privire la activitățile de atelier pentru părțile interesate adulte.
Activitățile din sala de clasă pentru elevi sunt incluse în setul de instrumente ca secțiune separată și nu vor
fi abordate aici.
Pentru cine trebuie să organizăm ateliere, când și de ce?
Pentru Faza 2 a proiectului veți avea nevoie de încrederea, cooperarea și implicarea părților interesate din
cadrul școlii pentru a colecta informații aprofundate despre școala voastră. Prin urmare, în timpul Fazei 1,
este vital ca părțile interesate adulte din cadrul școlii:
• să fie conștiente de proiect: de durata, obiectivele, etapele și așteptările legate de implicare;
• să dezvolte o înțelegere și un limbaj comun legat de incluziune;
• să ofere un feedback inițial cu privire la opiniile lor privind gradul actual de incluziune al școlii
și prioritățile de urmat;
Printre principalele părți interesate adulte se numără personalul școlar – și ne referim aici la întregul
personal, nu numai la profesori – directori și părinți. Aceste persoane sunt cruciale pentru succesul
proiectului și trebuie implicate în atelierele din Faza 1.
Deși este realist să se planifice ca toți membrii personalului și directorii să fie implicați în ateliere, este puțin
probabil ca acest lucru să fie valabil pentru părinți. Prin urmare, va trebui să luați în considerare dacă există
părinți speciali pe care ați dori să-i implicați și să planificați în consecință.
Ce trebuie să includem în ateliere?
Utilizarea setului de instrumente din Faza 1 este un ghid bun pentru materialele care pot fi incluse. Tabelul
următor rezumă ce ar putea include un atelier cuprinzător.
Desigur, aveți libertatea de a adăuga propriile secțiuni sau de a schimba ordinea. De asemenea, nu am inclus
în mod intenționat în tabelul de mai jos calendare, deoarece vă cunoașteți școala și, prin urmare, știți care sunt
secțiunile care vor avea nevoie de mai mult timp.
Tabelul ilustrează ceea ce ar putea fi inclus într-o sesiune de o zi întreagă. Aceasta poate fi împărțită în
diferite segmente de învățare, după cum este necesar și pot fi realizate în sesiuni mai scurte, în funcție de
nevoile și logistica din școala voastră.
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Secțiune

Prezentare

Activități introductive

Bun venit și întreținere
De ce suntem aici? Scurtă prezentare a proiectului Școli incluzive
și a obiectivelor sale
Acordul grupului: cum vom colabora în mod incluziv
Activitatea de încălzire a atmosferei

Ce este incluziunea?

Ce nu este incluziunea? Excluziune, segregare, integrare
Definirea incluziunii
Incluziunea ca proces sau călătorie, nu ca eveniment

Valori și comportamente
incluzive

Care sunt valorile?
Discutarea și definirea valorilor incluzive ale școlii
Corelarea valorilor cu comportamentele: ce vom face și ce vom spune
potrivit acestor valori? Cum vom fi împreună?

Școli incluzive

Cum funcționează incluziunea într-o școală? Cele trei dimensiuni:
• Cultura și rolul său de bază
• Politica: acces echitabil; factori determinanți globali; rol în abilitarea
practicilor
• Practica: facilitarea echității prin pedagogie incluzivă; cunoaștere,
acțiune, încredere
Interdependența dintre cultură, politică și practică, utilizarea lor în
evaluare și implicațiile costurilor (și anume, costul poate fi redus)

Bariere în calea incluziunii
și sprijin pentru incluziune

Conceptul de „normal”: gândirea tradițională și ceea ce știm în prezent:
pentru a include prejudecata inconștientă și rolul puterii
Modelul medical și modelul social al handicapului
Bariere asociate și sprijinul pentru cultură, politică și practică

Proiectul Școli incluzive
și școala noastră

Obiective specifice pentru școală
Fazele proiectului în detaliu
Elementele de care are nevoie proiectul din partea personalului,
a directorilor, a părinților și a elevilor în prezent și pe măsură ce
progresează – acest lucru ar putea necesita o atenție specială din partea
personalului pentru a stabili terenul pentru practica în sala de clasă
ca domeniu care ar putea necesita o schimbare în cazul în care apare
ca o prioritate, și că orice modificări identificate vor fi avansate și sprijinite
Logistică: cine va face ce, când și unde. Pentru a include:
• rolurile liderului școlii și ale grupului central
• prezentarea activităților din sala de clasă
• data aproximativă a Săptămânii incluziunii
Recrutare pentru grupul central dacă nu este deja instituit

Unde suntem acum? Priorități Activități/chestionar pentru a descoperi opinii privind locul în care se află
școala în prezent în ceea ce privește cultura, politica și practica incluzivă,
precum și prioritățile acesteia
Întrebări

Timpul pentru orice discuție finală și întrebări; etapele următoare
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Cum ar trebui să realizăm atelierele?
Atelierele trebuie să fie realizate într-un mod care să modeleze incluziunea. Prin urmare, acestea trebuie:
• să aibă loc într-un mediu favorabil, incluziv – va fi de ajutor să se stabilească acest lucru la
începutul atelierului;
• să se bazeze pe rezultatele clare ale învățării;
• să utilizeze diferite moduri de învățare – de exemplu text, imagini, film, audio – și diferite simțuri;
• să utilizeze o varietate de:
» moduri de învățare, de exemplu text, imagini, film, audio, mișcare, astfel încât oamenii
să-și poată folosi diferite simțuri atunci când învață;
» activități care implică interactiv oamenii în material, de exemplu discuții bazate pe o serie
de stimuli, reflecție individuală, organizatori vizuali precum diagramele păianjen, jocuri,
sarcini scrise, imagini desenate, jocul de rol etc.;
» crearea de grupuri – perechi, mici, mari și întregul grup – precum și învățarea individuală;
• să utilizeze sarcini stratificate pentru a conduce oamenii pas cu pas prin procesul de învățare,
începând de la cunoștințele care le sunt familiare și corelându-le pe parcursul acestor etape;
• să aloce timp pentru discuții, astfel încât toată lumea să poată participa și toate vocile să
fie auzite, inclusiv ale acelor persoane cu preocupări. Este important ca preocupările să fie
ascultate, recunoscute, pe cât posibil, abordate în acest stadiu;
• să afirme diversitatea – să utilizeze exemple care contestă stereotipurile și arată diversitatea
ca fiind ceva la care oamenii se așteaptă, un element pozitiv și o resursă pentru școală, mai
degrabă decât un obstacol;
• să asigure accesibilitatea și implicarea pentru toți cei care participă.
Atelierele pot fi realizate în grupuri mici sau mari, oricare dintre acestea funcționează cel mai bine în funcție
de circumstanțele voastre. Aveți nevoie de suficienți oameni pentru a genera discuții bogate și pentru a
obține un atelier „funcțional”; un număr mai mare de zece-doisprezece persoane este corespunzător.
În cazul în care grupul este mare, o idee rațională ar fi să existe doi facilitatori principali, astfel încât aceștia
să poată împărți activitatea și să păstreze un nivel bun de energie în cameră.
Dacă aveți oameni implicați în ateliere cu experiență în a împărtăși ce ar fi de ajutor și care pot provoca
reflecția, puteți lua în considerare, de asemenea, utilizarea acestora în punctele relevante. Dacă faceți acest
lucru, asigurați-vă că le oferiți indicații clare cu privire la ceea ce aveți nevoie de la ei și la ce scară de timp.
Chestionare pentru părțile interesate adulte: identificarea domeniilor de acțiune prioritare
Prezenta secțiune conține două exemple de chestionare care pot fi utilizate cu părțile interesate adulte
în cursul Fazei 1. Acestea sunt concepute pentru a vă permite colectarea opiniilor inițiale ale adulților cu
privire la incluziunea în școală și a contribui la identificarea a până la trei domenii prioritare de lucru pe
parcursul restului prezentului an școlar.
Primul chestionar este dedicat personalului și directorilor școlii. Acest chestionar este împărțit în trei secțiuni
ale dimensiunilor culturii, politicii și practicii prezentate anterior. Indicatorii pot forma, de asemenea, bazele
monitorizării și evaluării parcursului în ceea ce privește incluziunea în școala voastră în următorii ani.
Cel de-al doilea este pentru părinți și nu a fost împărțit în secțiuni diferite.
Ambele chestionare le cer părților interesate să identifice trei lucruri pe care școala le face bine în materie
de incluziune și trei domenii pentru îmbunătățire.
Vă rugăm să modificați și să completați chestionarele, astfel încât acestea să fie adaptate școlii voastre.
Opiniile elevilor vor fi colectate prin activități în clasă.
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Școli incluzive: chestionar pentru personal Faza 1 (opinii inițiale și priorități)
Introducere
Mulțumim pentru completarea acestui chestionar. Aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de 15 minute
și este o parte esențială pentru perspectiva inițială privind școala noastră și incluziunea.
Chestionarul acoperă trei aspecte ale școlilor incluzive: cultura, politica și practica. Sub fiecare aspect,
există o listă de afirmații. Pentru fiecare afirmație vă rugăm să alegeți, prin bifarea unei căsuțe în partea
dreaptă, una dintre următoarele opțiuni:
• Total dezacord
• Dezacord
• Nici acord, nici dezacord
• De acord
• Complet de acord
La sfârșitul chestionarului sunt două întrebări suplimentare. Întrebarea referitoare la priorități este esențială,
dat fiind că oferă informații pentru următoarele etape care urmează să fie făcute ca școală.
Chestionarul începe pe pagina următoare.

În școala noastră, atitudinile și credințele noastre
înseamnă că...
1. Toată lumea care face parte din școală sau vizitează
școala este făcută să se simtă binevenită

CULTURĂ

2. Toată lumea din comunitatea școlii se tratează reciproc
cu respect și demnitate
3. Sănătatea și bunăstarea tuturor celor din școală este
importantă
4. Există o viziune clară și un angajament față de educația
tuturor copiilor
5. Întregul personal își asumă responsabilitatea pentru
educația și progresul tuturor copiilor
6. Există așteptări mari de la și pentru toți copiii în ceea
ce privește participarea, învățarea și relațiile lor cu alții
7. Personalul crede că are capacitatea de a aduce
o diferență în dezvoltarea tuturor copiilor
8. Personalul și părinții colaborează pentru a sprijini
dezvoltarea copiilor și a elimina barierele din calea
accesului și a implicării
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Complet de acord

De acord

nici dezacord

Nici acord,

Dezacord

Indicator
Total

Dimensiune

dezacord

Nu ezitați să puneți întrebări dacă aveți neclarități în timpul completării. Mulțumim încă o dată pentru timpul
acordat.

9. Personalul și directorii colaborează pentru a sprijini
dezvoltarea copiilor și a elimina barierele din calea
accesului și a implicării
10. Personalul colaborează eficient pentru a sprijini
dezvoltarea copiilor și a elimina barierele din calea
accesului și a implicării
11. Personalul și copiii au relații bune care sprijină învățarea

CULTURĂ

12. Toată lumea înțelege și se așteaptă ca fiecare să fie
diferit, în loc ca unele persoane să fie privite ca fiind
„normale”, iar altele „anormale”
13. Toată lumea înțelege și se așteaptă ca, pentru că
oamenii sunt diferiți, ei pot avea nevoie de sprijin
diferit în momente diferite pentru a avea o experiență
echitabilă la școală
14. Diversitatea este privită mai degrabă ca o resursă
decât ca un obstacol și, prin urmare, toată lumea este
apreciată
15. Sunt apreciate diferite tipuri de realizări, nu doar
realizările academice.
16. Când oamenii întâmpină bariere în calea învățării și a
implicării, barierele sunt privite ca o problemă care trebuie
rezolvată; persoana nu este privită ca fiind „problema”
17. Este clar că nu există discriminare sau comportament
agresiv
18. Răspunsurile la conflict, discriminare și comportament
agresiv obligă persoanele să răspundă pentru acțiunile
lor, menținând totodată valoarea respectului și a demnității
Politicile noastre școlare înseamnă că....
19. Toți elevii care locuiesc în comunitatea locală pot
frecventa școala

POLITICA

20. Acolo unde există bariere în calea participării și
a implicării, acestea sunt abordate
21. Perimetrul școlii - clădirile, locurile de joacă, curțile
etc. - este organizat astfel încât toată lumea - inclusiv
vizitatorii – să poată accesa viața școlară și participa la
aceasta
22. Programa școlară este concepută astfel încât toți
elevii să poată accesa învățarea
23. Programa școlii este concepută pentru a dezvolta
o gamă largă de competențe, talente și capacități care
pregătesc elevii pentru viață după școală
24. O varietate de forme ale realizărilor (nu doar școlare)
sunt încurajate, apreciate, recunoscute și celebrate

oﬃcina sans

41

Complet de acord

De acord

nici dezacord

Nici acord,

Dezacord

Indicator
Total

Dimensiune

dezacord

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

25. Este de așteptat ca activitățile de învățare și de predare
să fie concepute astfel încât toți elevii să poată participa pe
deplin la acestea
26. Continuarea dezvoltării profesionale oferă personalului
capacitatea de a răspunde diversității în mod pozitiv
27. Grupurile de elevi asigură un acces echitabil pentru
toți elevii la educație și la obținerea rezultatelor; aceasta
nu marginalizează niciun elev
28. Există o gamă de elemente de sprijin eficiente
(personalul și resurse) în școală pentru elevi, inclusiv
în ceea ce privește: sănătate mintală și emoțională;
comunicarea și interacțiunea; dobândirea de cunoștințe;
nevoile senzoriale și psihice; nevoile sociale
29. Există o gamă de elemente de sprijin eficiente
disponibile pentru elevii cu un grad mai ridicat al nevoilor

POLITICA

30. Sprijinul acordat elevilor - intern, extern sau ambele este planificat și coordonat în mod eficient
31. Sprijinul acordat elevilor este organizat într-o manieră
care încurajează incluziunea (mai degrabă decât
segregarea sau integrarea); el nu stigmatizează sau
marginalizează elevii care beneficiază de acest sprijin
32. Există referințe și sisteme de partajare de informații
clare astfel încât nevoile elevilor sunt identificate în mod
eficient și strategiile relevante sunt partajate la scară largă
33. Există linii clare de responsabilitate și de răspundere
pentru dezvoltarea și evoluția tuturor elevilor
34. Finanțarea pentru sprijinirea elevilor este transparentă
35. Așteptările fată de comportamentul elevilor sunt clar
legate de învățare
36. Există așteptări clare și sisteme pentru dezvoltarea
și menținerea relațiilor și a comportamentelor construite
pe respect reciproc și demnitate
37. Comportamentele discriminatorii și comportamentele
agresive sunt mereu abordate, niciodată ignorate
38. Atunci când relațiile eșuează sau când comportamentele cauzează conflicte, există sisteme clare față
de care oamenii trebuie să își asume răspunderea,
menținând totodată respectul reciproc și demnitatea
39. Există așteptarea ca o gamă de strategii să fie
folosită pentru a sprijini elevii înainte ca aceștia să fie
excluși; excluderea nu este prima opțiune
40. Strategiile de sprijinire a comportamentului elevilor
sunt aplicate în mod echitabil pentru toți elevii
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POLITICA

41. Există o politică clară și eficientă de instruire introductivă
pentru toți cei nou-veniți în școală
42. Toate sistemele de resurse umane (angajare,
promovare, disciplină, reclamații) sunt transparente și
sunt aplicate în mod echitabil
43. Planurile de dezvoltare a școlii sunt realizate cu
participarea părților interesate din cadrul școlii
Practica școlii noastre înseamnă că...
44. Personalul are cunoștințe solide asupra ce anume,
când și cum au elevii nevoie să învețe
45. Personalul cunoaște și practică strategiile de organizare
și gestionare a orelor la clasă
46. Personalul cunoaște strategiile pozitive de gestionare
a comportamentului și le utilizează cu încredere
47. Personalul cunoaște strategiile de gestionare
a conflictelor față de care oamenii trebuie să își asume
răspunderea și le utilizează cu încredere, menținând
totodată respectul reciproc și demnitatea

PRACTICA

48. Clasele sunt gestionate ca fiind comunități incluzive,
unde contribuția tuturor este apreciată, iar greșelile și
asumarea de riscuri sunt binevenite ca oportunități
pentru învățare
49. Personalul are suficiente cunoștințe și înțelegere
a diferențelor și nevoilor elevilor vizând planificarea
oportunităților pentru toți (NB aceasta se referă la
extinderea practicii de fiecare zi, nu la a fi expert)
50. Personalul are suficiente cunoștințe și competențe
în ceea ce privește o gamă de strategii pedagogice
incluzive
51. Continuarea dezvoltării profesionale sprijină practicarea
strategiilor pedagogice incluzive în clasă, precum și
cunoașterea acestora
52. Personalul este sprijinit de școală să experimenteze
și să devină agenți ai schimbării prin practica incluziunii
53. Personalul utilizează cu încredere o gamă de strategii
pedagogice incluzive în sala de clasă
54. Personalul utilizează metode de predare, de învățare
și de evaluare diferențiate astfel încât toți elevii să fie
incluși în activitățile clasei, în loc de a elabora activități
diferite pentru toți, majoritatea sau unii elevi
55. Personalul știe la cine să apeleze pentru sprijin în caz
de nevoie atunci când elaborează planificarea pentru
elevi cu diverse nevoi
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56. Personalul cunoaște politicile și legile care sprijină
practicarea incluziunii în propria școală și le înțelege
57. Personalul utilizează sprijinul și resursele disponibile
astfel încât elevilor să li se predea împreună, nu în mod
segregat sau separat în aceeași clasă
58. Personalul are capacitatea de a realiza programe
școlare în mod flexibil care asigură că toți elevii au acces
la conținut
59. Elevii sunt implicați activ și sunt angajați pe deplin
în învățare

PRACTICA

60. Periodic, elevii au posibilitatea de a învăța unii de
la alții
61. Căi alternative legate de programele școlare sunt
disponibile atunci când este necesar a asigura accesul
continuu și participarea continuă a elevilor la învățare
62. Personalul înțelege strategiile de evaluare care
încurajează, identifică și apreciază o serie vastă
de realizări, precum gândirea critică, comunicarea,
colaborarea, creativitatea și imaginația etc. și știe cum
să le utilizeze
63. Strategiile de evaluare sunt utilizate pentru a încuraja,
a identifica și a aprecia realizările individuale ale elevilor
64. Personalul utilizează strategii de evaluare pentru
a contribui la planificarea de lecții incluzive și diferențiate
65. Personalul are oportunitatea de a colabora și a învăța
pe bază de reciprocitate - planificare.
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Trei lucruri pe care le facem bine în ceea ce privește incluziunea sunt:
1.

2.

3.

Cele mai importante trei priorități în materie de incluziune asupra cărora trebuie să ne concentrăm
în continuare sunt:
1.

2.

3.
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Școli incluzive: chestionar pentru părinți Faza 1 (opinii inițiale și priorități)
Introducere
Mulțumim pentru completarea acestui chestionar. Aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de 15 minute
și este o parte esențială pentru perspectiva inițială privind școala noastră și incluziunea.
Chestionarul acoperă trei aspecte ale școlilor incluzive: cultura, politica și practica. Sub fiecare aspect, există
o listă de afirmații. Pentru fiecare afirmație vă rugăm să alegeți, prin bifarea unei căsuțe în partea dreaptă, una
dintre următoarele opțiuni:
• Total dezacord
• Dezacord
• Nici acord, nici dezacord
• De acord
• Complet de acord
La sfârșitul chestionarului sunt două întrebări suplimentare. Întrebarea referitoare la priorități este esențială,
dat fiind că oferă informații pentru următoarele etape care urmează să fie făcute ca școală.
Chestionarul începe pe pagina următoare.
Nu ezitați să puneți întrebări dacă aveți neclarități în timpul completării.
După ce ați completat chestionarul, vă rugăm să îl returnați [a se insera numele membrului personalului]
până la [a se introduce data].

1. Mă simt binevenit(ă) în școală.
2. Elevii se simt bineveniți în școală.
3. Atunci când elevii sunt noi în școală, școala îi ajută să înțeleagă
cum funcționează ea și să se simtă implicați.
4. Atunci când copilul meu era nou în școală, școala m-a ajutat
să înțeleg cum funcționează și să mă simt implicat(ă).
5. Clădirile, terenurile și facilitățile școlii sunt curate și plăcute.
6. Toata lumea care merge la școală poate accesa și utiliza toate
clădirile și terenurile școlii.
7. Familia mea este tratată cu respect de către personalul școlar și
elevii școlii atunci când vizităm școala.
8. Personalul școlar și părinții au relații bune.
9. Școala îmi apreciază familia la fel de mult cum le apreciază pe
celelalte familii.
10. Școala este angajată în educarea tuturor elevilor săi.
11. Toți elevii din zona locală pot frecventa școala.
12. Sănătatea și starea bună a fiecărui elev sunt importante pentru
școală.
13. Școala are aceleași așteptări ridicate de la toți elevii.
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Întrebare

14. Școala îi apreciază și îi respectă în mod egal pe toți elevii indiferent
de gen, rasă, capacități, dizabilități, sănătate, religie, situație financiară
sau orice altă diferență.
15. Elevii și personalul au relații bune.
16. Toate realizările elevilor sunt apreciate în mod egal, nu doar
realizările lor școlare.
17. Personalul școlii lucrează într-un parteneriat respectuos cu mine
pentru a-mi sprijini copilul, fie că are legătură cu prezența, participarea,
comportamentul sau realizările sale.
18. Îmi place personalul școlii care pare ușor de abordat atunci când
am nevoie.
19. Știu cu cine să vorbesc în școală dacă trebuie să adresez o întrebare
sau să discut despre ceva.
20. Personalul este interesat de informațiile pe care le ofer cu privire
la copilul meu.
21. Dacă un elev are o problemă, problema este cea privită ca problemă,
nu elevul.
22. Elevii consideră că este ușor să discute cu personalul școlii dacă
au o problemă.
23. Elevii se simt ascultați la școală.
24. În general, copilul meu așteaptă cu interes să meargă la școală.
25. Elevii înțeleg care sunt așteptările legate de comportamentul lor
la școală.
26. Înțeleg care sunt așteptările legate de comportamentul copilului
meu la școală.
27. De obicei, elevii sunt amabili unii cu ceilalți.
28. Elevii care sunt diferiți față de ceilalți se înțeleg bine cu aceștia
din urmă.
29. Copilul meu are prieteni buni la școală.
30. Elevii se simt în siguranță la școală.
31. Nu există discriminare sau comportament agresiv în școală; dacă
există, este gestionat eficient și niciodată ignorat.
32. Dacă aflu că copilul meu a fost agresat sau discriminat, școala
va contribui la rezolvarea acestei situații.
33. Dacă elevii fac ceva greșit, sunt tratați corect - sunt trași la
răspundere pentru acțiunile lor, dar sunt tratați în continuare cu respect.
34. Dacă elevii fac ceva greșit, nu sunt automat trimiși acasă.
35. Școala îi ajută pe elevii să învețe cum să se înțeleagă între
ei și să rezolve problemele și conflictele fără violență.
36. Școala se asigură că copilul meu înțelege de ce anume are nevoie
pentru a obține același rezultat ca ceilalți elevi.
37. Elevii sunt implicați pe deplin în procesul lor de învățare și se bucură
de ea.
38. Elevii învață periodic de la ceilalți și cu ceilalți în clasă.
39. Elevii au șansa periodică de a învăța independent – fie pe cont
propriu, fie cu alți elevi din clasă.
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40. Elevii știu ce să facă dacă se blochează în procesul de învățare.
41. Copilul meu învață mult la școală.
42. Profesorii fac ca învățarea să fie relevantă pentru elevi și folosesc
ce știu din viața lor exterioară școlii.
43. Elevii sunt lăudați în mod echitabil; nu există „favoriți”.
44. Elevii învață în grupuri care sprijină învățarea și nu îi fac să se simtă
„diferiți” față de ceilalți.
45. Dacă un elev are nevoie de sprijin, școala i-l poate oferi - fie din
partea propriului personal, fie prin intermediul altor organizații.
46. Dacă un elev are nevoie de sprijin, părinții sunt implicați în discuții
menite să planifice și să evalueze situația.
47. Dacă un elev beneficiază de sprijin, acesta nu este făcut să se simtă
marginalizat sau „diferit” față de ceilalți.
48. Dacă un elev beneficiază de sprijin, progresul lui este urmărit
cu atenție și părinții sunt informați periodic despre acesta.
49. Elevii au șansa de a se implica în activități extrașcolare - înainte
sau după școală sau în timpul pauzelor de prânz.
50. Sunt prietenos (prietenoasă) cu ceilalți părinți.
51. Am fost implicat(ă) în activități școlare menite să contribuie la crearea
unui mediu propice pentru copilul meu.

oﬃcina sans

48

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Trei lucruri pe care școala le face bine și care îi fac pe toți să se simtă incluși:

1.

2.

3.

Trei lucruri pe care școala ar trebui să le facă pentru a spori sentimentul de incluziune al tuturor:
1.

2.

3.
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Activități în sala de clasă pentru elevi
Lucrul cu elevii în cursul Fazei 1 trebuie să oglindească lucrul cu adulții, adică trebuie:
• să asigure o înțelegere și un limbaj comun privind incluziunea;
• să-și ofere opiniile cu privire la actualul grad de incluziune al școlii și la prioritățile pentru
etapele următoare.
Pentru a activa acest proces, am dezvoltat o gamă completă de activități pentru a fi utilizate în sala de clasă.
Există două componente de activități: una concepută pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 ani și una
pentru cei cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani. Analizați-le pe amândouă. Dacă aveți un grup matur de copii
de 11 ani, aceștia vor putea accesa activitățile pentru elevii de vârste mai mari. Dacă analizați activitățile
pentru copiii cu vârsta de 12-15 ani și decideți că elevii voștri au nevoie de elemente mai puțin complexe,
puteți utiliza activitățile pentru elevii de vârstă mai mică. Veți observa, dacă analizați ambele componente,
că există unele suprapuneri în activități, deoarece acestea sunt potrivite pentru ambele grupe de vârstă.
Cu toate acestea, nivelul întrebărilor este conceput pentru a fi mai profund pentru setul de activități pentru
copiii cu vârsta de 12-15 ani – și poate fi, desigur, și mai profund prin adaptarea întrebărilor pentru elevii
voștri, ceea ce sunteți încurajați să faceți.
De asemenea, sunteți bineveniți să adaptați materialele într-un mod care să se potrivească elevilor voștri,
adăugând sau modificându-le după caz, păstrând în același timp rezultatele de bază ale învățării pentru
fiecare set de activități.
Există șase seturi de activități pentru fiecare temă. Temele sunt următoarele:
- Înțelegerea diversității
- Înțelegerea incluziunii
- Valori și acțiuni incluzive
- Școala noastră și incluziunea 1: Acum și în acest an
- Școala noastră și incluziunea 2: Revizuirea și perspectiva de viitor
Seturile 1-4 sunt destinate pentru Faza 1 și setul 5 pentru evaluarea proiectului de către școală, precum
și pentru planificarea sustenabilității acestuia, în timpul Fazei 5. Cu toate acestea, aveți libertatea de
a schimba ordinea seturilor pentru a se potrivi contextului vostru. Una dintre sugestii este de a finaliza
setul 4 primul ca exercițiu de evaluare comparativă. Dacă decideți să faceți acest lucru, vă recomandăm să
prezentați elevilor mai întâi termenii utilizați în setul de activități, pentru a vă asigura că îi înțeleg.
Școala voastră este cea care va decide dacă vă propune activitățile tuturor elevilor sau unei părți a elevilor.
Deși am pleda pentru implicarea tuturor elevilor, deoarece acesta este cel mai echitabil și mai incluziv
lucru, înțelegem că circumstanțele școlilor ar putea limita implicarea lor în activitățile din sălile de clasă.
De asemenea, voi decideți cum sunt desfășurate activitățile, de exemplu prin:
• abilități de viață sau dezvoltare personală;
• domenii tematice diferite;
• timp de meditație; sau
• o combinație a celor de mai sus.
Dacă vă decideți să desfășurați activitățile pornind de la diferite domenii tematice, o idee bună ar fi să
implicați personalul într-un exercițiu de cartografiere pentru a identifica activități care ar putea fi realizate
printr-un anumit domeniu. Acest lucru va crește gradul de apropriere al acestora asupra activităților și va
partaja volumul de muncă.
În plus, deși fiecare set de activități este conceput pentru a acumula cunoștințe în mod colectiv, fiecare
activitate din cadrul fiecărui set poate fi, de asemenea, realizată ca activitate „autonomă”. Prin urmare,
dacă nu doriți să realizați toate activitățile și decideți în schimb să alegeți doar activitățile care sunt cele
mai potrivite, și necesare, în contextul voastră, este perfect!
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Personalul implicat în realizarea activităților ar beneficia de o sesiune de formare în cadrul căreia ar putea
lucra în colaborare pentru:
• a se familiariza cu seturile de activități;
• a încerca unele dintre activități;
• a planifica utilizarea lor în sala de clasă.
Cel puțin personalul ar trebui să se familiarizeze cu documentul Introducere în activitățile pentru sala de
clasă, înainte de a realiza oricare dintre activități.
A se vedea:
Set de activități pentru categoria de vârstă 9-11 ani (începând de la pag. 121 în continuare)
Set de activități pentru categoria de vârstă 12-15 ani (începând de la pag. 189 în continuare)
Colectarea și comunicarea informațiilor privind domeniile de acțiune prioritare
Odată ce părțile interesate din cadrul școlii au completat un chestionar sau o activitate care le permite să
identifice și să înregistreze domeniile de acțiune prioritare, grupul principal va trebui:
• să colecteze rezultatele;
• să le analizeze pentru a stabili cele mai comune domenii prioritare;
• să decidă cât de multe domenii prioritare sunt realiste și care sunt cele mai urgente pentru
a le prelua pentru restul proiectului pentru prezentul an școlar (pentru a menține acest lucru
gestionabil, este posibil să doriți să rămâneți la maximum trei domenii prioritare);
• să comunice aceste priorități părților interesate din cadrul școlii ca obiectiv pentru restul anului;
• să comunice alte priorități părților interesate din cadrul școlii ca domenii care vor fi examinate
în continuare în anul/anii următori.
Domeniile prioritare alese de dumneavoastră vor fi punctul central al Fazei 2, în cursul căreia părțile
interesate din cadrul școlii vor fi invitate să își exprime opiniile aprofundate cu privire la acestea.
Recomandări pentru analizarea datelor referitoare la domeniul (domeniile) prioritar(e) și luarea
deciziilor legate de acesta (acestea)
Cea mai relevantă parte a chestionarului pentru părțile interesate adulte în acest moment este secțiunea
„trei lucruri” de la final. De asemenea, veți primi aceste informații de la grupuri de elevi. Iată câteva
recomandări pentru a vă gândi la modul în care veți analiza datele. Dacă sunteți suficient de norocos
să aveți în școala voastră o persoană responsabilă în mod specific pentru colectarea și analiza datelor,
asigurați-vă că o includeți în discuțiile de planificare despre analiza datelor, deoarece ar putea fi în măsură
să ajute. Următoarele recomandări presupun că nu dispuneți de această resursă în școală.
- Vă sugerăm să păstrați feedbackurile de la adulți și de la elevi separat la început și să le analizați
pe fiecare separat.
- Lucrați în trei grupuri mici, fiecare preluând datele grupului pentru a analiza:
• chestionarele pentru personal;
• chestionarele pentru părinți;
• feedbackul elevilor după Setul 4 de activități în sala de clasă.
- În primul rând, lucrați cu cele „trei lucruri pe care școala le face bine”. Întocmiți o listă cu fiecare punct
abordat și puneți un semn corespondent lângă el. În cazul în care un punct se repetă, adăugați încă
un semn lângă el. Adunați-le la final și faceți totalul semnelor aferente fiecărui punct. Aceasta vă
va oferi o imagine clară a domeniilor care apar cel mai des. Folosiți pentru aceasta un flipchart sau
hârtie glasată, astfel încât să o (îl) puteți partaja cu un grup mai mare.
- Faceți același lucru cu cele „trei lucruri pe care școala le poate îmbunătăți”. Acest proces vă va oferi
o imagine clară a domeniilor de acțiune prioritare pentru grupul vostru de părți interesate.
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- După ce ați terminat, reuniți-vă ca un grup complet. Comparați graficele, în special pentru a vedea
domeniile au intervenit cel mai des. Dintre acestea trebuie să decideți ca grup unul, două sau trei
domenii prioritare pe care îl (le) considerați cel(e) mai important(e)/urgent(e) pentru a le prelua în Faza 2,
unde acestea (acestea) va (vor) fi investigat(e) în detaliu. Numărul și domeniul de aplicare al domeniilor
prioritare pe care le alegeți vor depinde de capacitatea și circumstanțele speciale ale școlii voastre.
De exemplu, puteți decide să alegeți un domeniu prioritar și să vă concentrați doar asupra unui grup de
elevi dintr-un an sau asupra unei faze de elevi din cadrul școlii. Sau puteți decide să alegeți două domenii
prioritare și să vă concentrați asupra întregii școli. Faceți ceea ce puteți gestiona si ceea ce știți că puteți
face bine: mai puțin ar putea mai mult în acest stadiu!
Ce se întâmplă cu restul datelor
Odată ce ați decis cu privire la domeniul (domeniile) prioritar(e):
• Reveniți la chestionarele pentru personal și pentru părinți și alegeți cei mai relevanți indicatori
conectați.
• Colectați și analizați datele rezultate din acești indicatori, selectând și anumite domenii care
nu au obținut niciun scor.
• Utilizați aceste domenii pentru a vă adapta întrebările în vederea colectării de date aprofundate
despre domeniul (domeniile) prioritar(e) din Faza 2.
Ca parte a feedbackului de la elevi, vi se va oferi un set de fotografii. Păstrați-le în condiții de siguranță;
acestea sunt criterii de referință în funcție de care puteți evalua progresul în cursul Fazei 5.

Rezumatul activității – Faza 1: Începutul

Liderul școlii

•
•
•

Participă la formarea inițială a proiectului.
Conduce recrutarea și colaborează cu grupul central.
Face legătura cu prietenul critic pentru a organiza (și, eventual, a realiza) activități
pentru a dezvolta înțelegerea în cadrul grupului central a incluziunii și a proiectului
Școli incluzive.
Se asigură că obiectivele și calea proiectului – atât în ansamblu, cât și pentru
fiecare etapă specifică – sunt clare și comunicate în mod eficient.
Să conducă organizarea și realizarea de ateliere pentru personal, directori
și părinți pentru a crește gradul de înțelegere și a dezvolta un limbaj comun
privind incluziunea.
Conduce organizarea și furnizarea de activități în sala de clasă, asigurându-se
că are loc o formare suplimentară pentru personalul implicat.
Gestionează asigurarea calității organizării activităților în sălile de clasă.
Conduce monitorizarea și evaluarea Fazei 1.
Conduce planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu
privire la planificarea Fazei 2: Unde suntem acum?

•
•
•
•
•
•

oﬃcina sans

52

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Grupul central

Odată recrutat, grupul se reunește, după caz, cu următoarele scopuri:
• să se familiarizeze cu obiectivele proiectului, să prezinte și să dezvolte
o înțelegere și un limbaj comun al incluziunii;
• să dezvolte modalități de comunicare a informațiilor despre proiect către alte
părți interesate din cadrul școlii;
• să organizeze seminare pentru personal și părinți (și, eventual, să participe
la realizare, în funcție de setul de competențe al grupului) pentru: creșterea
gradului de înțelegere; dezvoltarea unui limbaj comun privind incluziunea;
furnizarea de opinii cu privire la actualul grad de incluziune al școlii; feedback
cu privire la prioritățile de urmat;
• să analizeze opiniile inițiale și să identifice principala (principalele) prioritate
(priorități) partajată (partajate) de urmat;
• să organizeze realizarea de activități în sălile de clasă;
• dacă este cazul, să ia parte la asigurarea calității activității în sala de clasă;
• să evalueze Faza 1;
• să planifice/comunice cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire la
planificarea Fazei 2: Unde suntem acum?

Prietenul critic

Construiește încrederea prin:
• Cunoașterea liderului școlii prin: formare; asistarea în recrutarea grupului
central; sprijinirea desfășurării activităților inițiale cu grupul central.
• Cunoașterea grupului central ajutând grupul: să exploreze obiectivele și
traiectoria proiectului; să dezvolte o înțelegere și un limbaj comun privind
incluziunea.
• Asistarea, sprijinirea, încurajarea, consilierea, chestionarea, oferirea unui
feedback de calitate și permiterea unor discuții oneste și deschise pe tot
parcursul proiectului – în funcție de nevoile unei anumite școli, ale liderului și
ale grupului central.

Personal/
directori

•
•
•

Primesc comunicării privind obiectivele și prezentarea proiectului.
Reprezentanții grupurilor principale sunt identificați și participă la reuniuni.
Participă la atelierul vizând dezvoltarea unei înțelegeri comune a incluziunii
și a unui limbaj comun și completează chestionarul pentru a colecta opinii
cu privire la nivelul actual de incluziune și prioritățile.
O parte din personal instruit în furnizarea de activități în sala de clasă; livrează
seturile 1-4.

•
Elevi

•
•
•
•

Primesc comunicări privind obiectivele și prezentarea proiectului.
Reprezentanții grupurilor principale sunt identificați și participă la reuniuni.
Participă la activitățile din sala de clasă, seturile 1-4.
Oferă grupului central ca feedback informații de referință și contribuții legate
la domeniile prioritare.

Părinți/alte
•
părți interesate •
din cadrul școlii •

Primesc comunicări privind obiectivele și prezentarea proiectului.
Reprezentanții grupurilor principale sunt identificați și participă la reuniuni.
Sunt invitați să participe la ateliere pentru a dezvolta o înțelegere comună
a incluziunii și a unui limbaj comun privind incluziunea și a completa chestionarul
pentru a colecta opinii cu privire la nivelul actual de incluziune și priorități.
Sunt invitați să completeze chestionarul (ca mai sus) în cazul în care nu pot
participa la atelier.

•

Monitorizarea și evaluarea Fazei 1
La sfârșitul fiecărei faze a proiectului, este important să monitorizați și să evaluați progresul, astfel încât
învățarea rezultată să poată fi aplicată în faza următoare.
În tabelul de mai jos, vă propunem câteva întrebări de formulat și câteva modalități de evaluare a Fazei 1.
Acestea au titlul de ghid și pot fi adăugate/modificate pentru a se potrivi școlii voastre. Odată ce ați evaluat
Faza 1, o idee bună este să comunicați cel puțin constatările principale către părțile interesate din cadrul
școlii. Vă sugerăm să faceți acest lucru în combinație cu comunicarea planificării pentru Faza 2: Unde sunt
acum? O analiză aprofundată a priorităților.
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Monitorizare sau evaluare?

Întrebări

Metode

Monitorizare

Care au fost realizările noastre
(lucrurile tangibile și măsurabile
care trebuiau să se întâmple în
timpul Fazei 1)?
Au fost acestea finalizate?

Utilizați documentul „Rezumatul
activităților” pentru a monitoriza
progresele înregistrate

Evaluare

Ce am făcut bine în această
fază?
În ce măsură părțile interesate
din cadrul școlii au o înțelegere
comună a incluziunii și dezvoltă
un limbaj comun?
Ce factori au contribuit la
progresul înregistrat în această
fază? Ce factori au împiedicat
progresul?
Ce am putea face diferit data
viitoare?
Ce învățăminte putem desprinde
pentru următoarea fază?

Discuțiile cu grupul central
Evaluarea atelierelor de către
participanți
Evaluarea activităților școlare de
către elevi

Planificarea pentru Faza 2: Unde suntem acum?
O analiză aprofundată a priorităților
La sfârșitul Fazei 1, grupul central trebuie să planifice împreună Faza 2, astfel încât restul școlii să poată
fi pregătit pentru ea.
Această pregătire presupune ca membrii grupului central:
• să se familiarizeze ei înșiși cu materialele pentru Faza 2;
• să planifice modul de utilizare a acestor materiale pentru colectarea de informații de la părțile interesate
din cadrul școlii;
• să comunice obiectivele și să prezinte planurile pentru Faza 2 părților interesate din cadrul școlii; sugerăm
ca aceste informații să facă parte din aceeași comunicare care include rubricile evaluării Fazei 1.
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Faza 2: Unde suntem acum?
O analiză aprofundată a domeniilor
prioritare
Introducere
Prin intermediul atelierelor și al activităților din sala de clasă din Faza 1, părțile interesate din cadrul școlii
vor răspunde opiniilor lor inițiale cu privire la incluziunea în școală și la prioritățile lor de acțiune. Grupul
vostru central va fi identificat priorități comune și va decide asupra unei priorități sau asupra a două sau trei
dintre cele mai importante priorități urgente la care să se lucreze în restul prezentului an școlar.
Faza 2 va implica solicitarea din partea părților interesate din cadrul școlii a unor opinii aprofundate cu
privire la domeniul (domeniile) prioritar(e). Aceste opinii aprofundate sunt importante, deoarece vor modela
planul de acțiune al proiectului în Faza 3 într-un mod atât mai semnificativ, cât și mai ușor.
Scopul acestei secțiuni este de a vă ajuta în colectarea acestor opinii aprofundate. El va ajuta să gândiți
și să planificați cinci etape:
- să decideți ce informații și cât de multe informații să colectați;
- să decideți în ce mod (moduri) doriți să colectați informații și de la cine;
- să organizați și să derulați procesul de colectare a informațiilor;
- să colectați și să analizați informațiile; să identificați cele mai frecvente teme și orice puncte deosebit
de interesante pentru fiecare domeniu prioritar;
- să întocmiți un raport scurt pentru părțile interesate din cadrul școlii, care să rezume teme și puncte
interesante, pentru a documenta planificarea acțiunilor;
- să comunicați raportul de sinteză și următoarele etape: planificarea acțiunilor.
Aceste măsuri vor dura probabil două luni (noiembrie-decembrie, deși etapa 6 de mai sus ar putea avea loc
și la începutul lunii ianuarie). O planificare detaliată pentru a se potrivi fiecărei școli în parte va fi realizată
intern, sub conducerea liderului școlii și a grupului central cu ajutorul unui prieten critic.
Pentru a vă sprijini în cadrul acestor etape, materialele pentru această fază a setului de instrumente acoperă:
• Întrebări mai detaliate
• Cât de multe informații și de la cine?
• Modalități de colectare a informațiilor: chestionare, grupuri tematice și activități
• Model rezumativ de colectare a informațiilor
• Raportul de sinteză
• Rezumatul activității părților interesate: Faza 2
• Planificare pentru Faza 3
• Etapele următoare împreună cu părțile interesate din cadrul școlii: perspectiva planificării
acțiunilor
• Monitorizarea și evaluarea Fazei 2
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Întrebări mai detaliate
În acest moment, aveți de ales cu privire la cât de în profunzime să mergeți în continuare cu chestionarul.
Aici vă vom oferi două opțiuni. Desigur, aveți libertatea de a vă gândi la propriile opțiuni în cazul în care nici
unul dintre cele de mai jos nu se potrivește cu nevoile voastre.

Opțiune

Detalii

A

Ați putea utiliza un set generic de întrebări,
precum cele furnizate mai jos. Deși acestea
s-ar putea să nu vă ofere la fel de multă precizie
ca opțiunea B, ele vă vor oferi suficiente informații
pentru a avansa în faza de planificare a acțiunilor.

B

Dacă doriți să vă adaptați întrebările suplimentare,
ați putea elabora o listă legată de domeniul
(domeniile) voastre prioritar(e). Construiți aceste
întrebări pornind de la analiza indicatorilor
cei mai relevanți pentru domeniul (domeniile)
prioritar(e), pe care l(e)-ați finalizat în Faza 1. Aceste
întrebări vă vor oferi o perspectivă aprofundată
semnificativă și un nivel mai mare de precizie
decât opțiunea A; cu toate acestea, va trebui
să acordați mai mult timp pentru pregătire.

Întrebări pentru a fi utilizate cu opțiunea A
Următoarele întrebări vor trebui adresate pentru fiecare domeniu prioritar pe care ați ales să îl examinați
în profunzime. Obiectivul este de a obține o imagine generală asupra școlii în ansamblul său și nu doar
axarea pe un anumit domeniu (subiect, fază etc.).
• Dacă 0 este minimum și 10 maximum, cum ar trebui să arate / să sune / să se simtă un 10 pentru
domeniul prioritar? Utilizând aceeași scară, la ce număr credeți că se află școala în prezent
pentru acest domeniu prioritar? Ce vă determină să spuneți acest număr și nu unul mai mare
sau mai mic?
• Utilizând aceeași scară, unde credeți că ar putea ajunge școala până la finalul lunii mai, în mod
realist? Cum arată / sună / se simte acest număr?
• Care ar fi unele dintre obstacolele în calea obținerii acestui număr? Cum ar putea fi depășite
acestea?
• Ce credeți că face deja bine școala în acest domeniu prioritar?
• Cum se poate construi pornind de la ceea ce face școala deja bine în prezent?
• Ce credeți că ar putea îmbunătăți școala în acest domeniu?
• Ce acțiuni poate realiza școala pentru a îmbunătăți situația actuală în acest domeniu?
O întrebare suplimentară despre Săptămâna incluziunii
Vă veți aminti că în Faza 1 v-am prezentat Săptămâna incluziunii.
Săptămâna incluziunii va trebui să aibă o temă la nivelul întregii școli. Faza 2 este un bun punct pentru a începe
procesul decizional cu privire la această temă. Prin urmare, v-am sugera – oricare ar fi opțiunea de interogare –
să adăugați și întrebări suplimentare în timpul activităților voastre de colectare a informațiilor în Faza 2:
• Care credeți că ar fi o temă bună pentru Săptămâna incluziunii?
S-ar putea ca unul dintre domeniile voastre prioritare să fie o temă bună, astfel încât să doriți să le oferiți
părților interesate din cadrul școlii posibilitatea de a alege dintre acestea, sau poate doriți să le oferiți
libertatea de a alege.
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Cel mai bun moment pentru a adresa această întrebare este la sfârșitul chestionarului, deoarece părțile
interesate vor fi reflectat deja până în acel moment.

Cât de multe informații și de la cine?
Odată ce ați luat o decizie cu privire la întrebările detaliate, următoarele etape vor fi destinate deciziilor
legate de cât de multe informații doriți să colectați și, prin urmare, de la cine trebuie să le colectați.
Informațiile dumneavoastră trebuie să provină de la întreaga gamă de părți interesate din cadrul școlii,
adică studenți, personal, directori, părinți și orice alte grupuri relevante pe care le-ați inclus în Faza 1.
Cu toate acestea, s-ar putea să nu fie necesar sau realist să fie implicată fiecare parte interesată din cadrul
școlii în Faza 2.
Întrebările-cheie pe care trebuie să le adresați aici sunt:
- Cât de amplu este proiectul? Acoperă toată școala sau o parte din școală? De la cine trebuie colectate
informații detaliate în cursul Fazei 2?
- Cât de multe informații detaliate poate colecta și analiza, în mod realist, grupul central în timpul avut
la dispoziție? (Nu trebuie să deveniți un grup de cercetători academici! Obiectivul este ca grupul
central să elaboreze un scurt raport de sinteză pentru părțile interesate din cadrul școlii, care să
documenteze planificarea acțiunilor.)
- Cât de multe informații detaliate trebuie colectate pentru a ne oferi o imagine reprezentativă a domeniilor
prioritare astfel încât părțile interesate din cadru școlii să ne ofere încredere?
Indiferent de numărul de părți interesate pe care decideți să le implicați, este important ca acestea să fie
reprezentative pentru școală în ansamblu, sau pentru partea de școală cu care lucrați în acest proiect, din punct
de vedere demografic. De exemplu, nu are rost să le cereți elevilor voștri cu cele mai înalte rezultate școlare să
îi reprezinte pe toți elevii, sau unui singur departament să contribuie în numele întregului personal.
S-ar putea să fie mai greu să implicați un grup reprezentativ de părinți și, prin urmare, s-ar putea să trebuiască
să vă gândiți la unele modalități creative pentru a-i implica. Este o idee bună să porniți de la elementele
anterioare care au funcționat anterior în școala voastră, de exemplu:
• calendarul preșcolar sau postșcolar pentru părinții care lucrează;
• diminețile informale de cafea;
• sistemele electronice existente utilizate pentru comunicarea în masă cu părinții;
• solicitarea unui interval de timp cu un grup de părinți la un eveniment existent la care participă
oricum;
• identificarea personalului care are o relație bună cu părinții și solicitarea de a-i aborda
personal pe părinți.

Modalități de colectare a informațiilor: chestionare, grupuri tematice
și activități
Odată ce v-ați decis asupra întrebărilor detaliate și asupra părților interesate din cadrul școlii pe care le
veți implica în Faza 2, trebuie să decideți cum vă veți adresa întrebările. În această secțiune analizăm trei
opțiuni: chestionare, grupuri tematice și activități. Puteți decide să utilizați una dintre aceste metode, două,
toate trei sau, desigur, puteți dezvolta propria metodă de colectare a informațiilor.
1. Chestionare
Chestionarele pot fi o modalitate eficientă de colectare a informațiilor – atât timp cât puteți convinge persoane
să le completeze!
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În cazul în care școala voastră are acces la internet, proiectarea unui chestionar online pentru adulți
folosind un instrument specific – există multe versiuni gratuite disponibile – poate fi o bună modalitate de
colectare a informațiilor. Întrucât datele sunt stocate online într-un program special conceput, acestea pot
fi transformate în grafice sau tabele rapid și ușor, reducând volumul de muncă.
Dacă lucrați cu chestionare pe suport de hârtie, cheia este să alocați timp părților interesate pentru a le completa.
Utilizarea evenimentelor sau întâlnirilor existente este o bună modalitate de alocare de această dată.
Fie că utilizați chestionare online sau pe suport de hârtie, este important să includeți ghiduri privind durata
probabilă a chestionarului și termenul-limită de completare. În plus, în ceea ce privește chestionarele pe
suport de hârtie, este foarte important să indicați cine trebuie să le returneze. În cele din urmă, nu uitați să
mulțumiți – pare un lucru evident, dar are o mare importanță.
Odată ce chestionarele completate sunt restituite, trebuie să extrageți informațiile care permit grupului
central să identifice teme comune și puncte interesante în relație cu fiecare domeniu prioritar; pentru a vă
ajuta să faceți acest lucru, puteți utiliza Rezumatul de colectare a informațiilor, care poate fi găsit mai jos în
cuprinsul prezentului document.
2. Grupuri tematice
Grupurile tematice – sau interviurile de grup – sunt o bună modalitate de a colecta o varietate de opinii
detaliate. Interacțiunea în cadrul grupului le permite oamenilor să reflecteze și să-și dezvolte gândirea prin
întrebări; prin urmare, grupurile tematice oferă deseori o cunoaștere aprofundată a temei de către grup,
precum și o oportunitate de a partaja opinii.
Grupurile tematice nu sunt dificil de organizat. Cu toate acestea, există elemente-cheie care trebui asigurate
corect și care sunt rezumate în tabelul de mai jos:

Calendar

Element

Ce să analizăm

Înainte de grupul tematic Liderul grupului tematic

Cifre
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Grupurile tematice au nevoie de un lider care
poate contribui prin:
• adresarea de întrebări în mod neutru,
păstrând mintea deschisă;
• calitatea de a fi cu adevărat curios;
• evitarea discuțiilor „conducătoare” sau
aderarea la acestea;
• câștigarea rapidă a încrederii participanților,
astfel încât aceștia să se deschidă;
• organizarea oricăror resurse necesare sesiunii.
Acesta nu este un rol de specialitate. Grupurile
tematice pot fi organizate de orice persoană din
școală care are competențele de mai sus și este
dispusă să-și ofere timpul – inclusiv elevii.
Prea puține persoane ar putea însemna că nu
obțineți fluxul de conversație pe care doriți;
prea mulți și unele persoane nu se vor simți
confortabil să vorbească. Șase pare să fie
o cifră corespunzătoare, dar dacă aveți un grup
de vorbitori încrezători ei ar putea fi capabili să
facă față unui număr puțin mai mare.
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Calendar

Element

oﬃcina sans

Ce să analizăm

Identificarea
participanților

Ați putea alege să aveți:
• un grup reprezentativ (alcătuit din personal,
elevi, părinți, directori);
• un grup mai specific, bazat pe cine este
cel mai bine plasat pentru a vorbi despre
domeniile prioritare;
• o combinație a celor două, unde este vizată
jumătate din grup și i se solicită să sugereze
câte o persoană cu care se simt confortabil
și pe care ar dori să o invite.
Este important să aveți un set de persoane
cu calitatea de „reporteri buni”. Aceștia sunt
persoane care nu vor spune doar că totul este
„bine”; ele au un nivel de încredere verbală
pentru a-și exprima opiniile. (N.B. amintiți-vă acest
lucru nu înseamnă, în ceea ce îi privește pe elevi,
că trebuie să fie puternici pe plan școlar).

Durata

Un interval în 45 (în special pentru elevi) și
60 de minute este mai potrivit pentru un grup
tematic de această natură. Dacă un grup de
elevi de vârste mai mari sau de adulți este
deosebit de implicat, un grup ar putea dura
90 de minute, dar aceasta ar fi mai degrabă
o excepție decât regula. Este posibil să fie
nevoie să fie selectiv cu privire la întrebările
voastre, în scopul de a le integra într-un interval
de 45-60 de minute.

Locul de desfășurare

Trebuie să identificați un spațiu liniștit unde nu
veți fi întrerupți și unde participanții se vor simți
confortabil.
În ceea ce privește locurile, ați putea sta în jurul
unei mese sau, dacă doriți să o atmosferă foarte
deschisă, într-un cerc fără o masă. În cazul în
care combinați discuțiile cu activitățile (a se
vedea mai jos), va fi mai ușor dacă există acces
la mese și la scaune.

Întrebări, activități sau
ambele?

Întrebările trebuie să fie deschise, astfel încât
să ofere participanților timp să reflecteze
și să‑și exprime pe deplin opiniile.
Cu elevii în special, ați putea constata că
o combinație de întrebări prin discuții și
activități funcționează mai bine decât toate
discuțiile. A se vedea secțiunea de activități
de mai jos pentru unele indicii.
Pregătiți-vă întrebările/activitățile și decideți în
avans ordinea lor. Dacă optați pentru activități,
asigurați-vă că aveți toate resursele pregătite
înainte de a începe, astfel încât să vă puteți
concentra complet pe conversație.
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Calendar

Element

Pe durata activității
grupului tematic
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Ce să analizăm

Păstrarea de
înregistrări

Poate fi util să înregistrați grupul tematic în loc
să luați notițe. Înregistrarea vă oferă șansa de
a reveni la ceea ce s-a spus pentru a extrage
teme și chiar citate utile. Multe telefoane
inteligente au un microfon destul de bun.

Punerea la dispoziția
participanților a unor
informații clare

Participanții la grupurile tematice trebuie să
cunoască:
• scopul grupului tematic;
• caracterul voluntar al contribuției lor – aceștia
au libertatea de a refuza și chiar dacă sunt
de acord se pot răzgândi și pot părăsi grupul
odată ce acesta și-a început activitatea;
• dacă discuția va fi înregistrată, iar dacă da,
ce se va întâmpla ulterior cu înregistrarea;
• cât de anonimă va fi contribuția lor;
• cât va dura;
• unde se va desfășura și cine îl va conduce.
Aceste informații înseamnă că ei își pot oferi
consimțământul în cunoștință de cauză, ceea
ce este important de obținut în cazul în care se
întâmplă ceva neașteptat pe durata activității
grupului tematic.

Înainte de a începe
discuția

Asigurați-vă că toată lumea înțelege:
• scopul grupului tematic;
• informațiile clare de mai sus, întrucât să-și
ofere consimțământul în cunoștință de cauză;
• orice regulă pe care doriți să o folosiți pentru
sesiune.
Dacă înregistrați, faceți o verificare de sunet cu
toată lumea.
Asigurați-vă că toate materialele de care aveți
nevoie sunt ușor de accesat.
Faceți o prezentare succintă cu privire la ce
se va întâmpla în cadrul grupului tematic și
la durata preconizată.

În timpul discuției

Nu uitați să păstrați cele mai multe dintre
întrebări deschise, dar nu ezitați să clarificați
orice aspect cu participanții sau să verificați
dacă aceștia spun ceva deosebit de interesant.
Asigurați-vă că vocea tuturor este ascultată
și apreciată (poate doriți să faceți din aceasta
o regulă de bază).
Urmăriți-vă ritmul – trebuie să mențineți un ritm
care înseamnă că acoperă întrebările, dar care
vă permite un nivel bun de discuție și timpul
necesar pentru a finaliza activitățile, dacă
utilizați le utilizați.
Amintiți-vă să le mulțumiți participanților la
sfârșitul sesiunii.
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Calendar

Element

După încheierea
activității grupului
tematic

Ce să analizăm

Realizarea unui
rezumat

Amintiți-vă acest lucru nu înseamnă analizarea
informațiilor cu rigoarea stilului academic! Un
rezumat al activităților grupului tematic sub
o rubrică aferentă fiecărei întrebări principale
este suficient. Reascultarea unei înregistrări,
dacă dispuneți de una vă va ajuta aici; dacă
nu, notarea rapidă a gândurilor înainte de a le
uita va fi importantă.
Odată ce aveți rezumatul, puteți apoi identifica
teme comune și puncte interesante cu care să
contribuiți în cadrul activităților grupului central.
Modelul Rezumatului colectării de informații,
pe care îl puteți găsi mai jos în cuprinsul
acestui document, vă va ajuta să faceți
acest lucru.

3. Activități
Activitățile cu feedback integrat din partea participanților pot fi, de asemenea, o modalitate eficientă și
interactivă de colectare a informațiilor.
De exemplu, participanții ar putea:
• discuta întrebări despre domeniile prioritare și ar putea oferi feedbackuri care pot fi colectate – de
exemplu, cu ajutorul unui flipchart sau al hârtiei glasate, al notelor adezive, al imaginilor adnotate;
• participa la activități interactive în care există o persoană care observă punctele de vedere ca
parte a activității și ne notează.
În setul 5 al Activităților din sala de clasă includem câteva exemple ale acestor tipuri de activități care pot
fi utilizate împreună cu elevii. Aceste activități pot fi ușor adaptate pentru a fi utilizate împreună cu părțile
interesate adulte dacă doriți să le utilizați sau, desigur, aveți libertatea de a vă dezvolta propriile activități.
După finalizarea activităților, facilitatorul acestor activități trebuie să redacteze un rezumat al constatărilor
pentru grupul central în cadrul unei rubrici pentru fiecare domeniu prioritar acoperit. Acest rezumat trebuie
să includă teme comune care au apărut și orice punct deosebit de interesant.

Raportul de sinteză
După ce informațiile au fost colectate:
• Facilitatorii chestionarelor, ai grupurilor tematice și ai activităților completează un model (a se
vedea mai jos) pentru a rezuma temele comune și punctele interesante, pe care le transmit
grupului central.
• Grupul central adună acest material și îl utilizează pentru a pregăti un scurt raport de sinteză
pentru fiecare domeniu prioritar pe care îl partajează cu părțile interesate din cadrul școlii.
Acest raport va documenta planificarea acțiunilor în timpul Fazei 3.
Nu uitați că acest lucru nu este despre atingerea unui nivel academic de analiză! Grupul central trebuie doar
să extragă informații din sursele colectate pentru a elabora acest raport de sinteză. (Cu toate acestea, dacă
sunteți suficient de norocos să aveți o parte interesată din cadrul școlii care studiază la nivel postuniversitar
și ar dori să utilizeze informațiile brute pentru o temă universitară, aceasta este o modalitate excelentă de
a obține o analiză mai aprofundată.)
Raportul de sinteză în sine poate fi în orice format considerat adecvat de școala voastră, de exemplu, scris,
prezentare electronică, imagini adnotate, un film de scurt metraj sau o combinație a acestor formate. Cel mai
important lucru este ca elementele conținute în raport să fie clare și accesibile, pentru că este raportul de
sinteză pe care părțile interesate din cadrul școlii îl vor utiliza pentru planul lor de acțiune în Faza 3.
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Model rezumativ de colectare a informațiilor
Scopul acestui model este de a oferi un exemplu și poate fi adaptat liber pentru a răspunde nevoilor școlii
voastre.
Domeniul (domeniile) prioritar(e): Notați domeniile prioritare acoperite în discuție:
1.
2.
3.

Informații colectate de la: Oferiți detalii referitoare la persoanele de la care au fost colectate
informațiile și la modul în care au fost colectate informațiile (grupul tematic, chestionare, activitate).

Rezumat completat de: 			

Data:

Rezumatul temelor comune identificate: Domeniul prioritar 1
Unde suntem acum (medie estimativă 1-10 de la răspunsuri):
Unde putem ajunge, în mod realist, până la sfârșitul lunii mai (medie estimativă 1-10 de la răspunsuri):
Cum arată / sună / se simte acest număr?
Ce facem bine?
Ce putem construi pornind de la ceea ce facem deja bine?
Ce am putea îmbunătăți:
Ce acțiuni ar putea ajuta?
Puncte interesante:
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Rezumatul temelor comune identificate: Domeniul prioritar 2
Unde suntem acum (medie estimativă 1-10 de la răspunsuri):
Unde putem ajunge, în mod realist, până la sfârșitul lunii mai (medie estimativă 1-10 de la
răspunsuri):
Cum arată / sună / se simte acest număr?
Ce facem bine?
Ce putem construi pornind de la ceea ce facem deja bine?
Ce am putea îmbunătăți:
Ce acțiuni ar putea ajuta?
Puncte interesante:

Rezumatul temelor comune identificate: Domeniul prioritar 3
Unde suntem acum (medie estimativă 1-10 de la răspunsuri):
Unde putem ajunge, în mod realist, până la sfârșitul lunii mai (medie estimativă 1-10 de la
răspunsuri):
Cum arată / sună / se simte acest număr?
Ce facem bine?
Ce putem construi pornind de la ceea ce facem deja bine?
Ce am putea îmbunătăți
Ce acțiuni ar putea ajuta?
Puncte interesante:
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Rezumatul activității – Faza 2: Unde suntem acum?
Liderul școlii

• Se asigură că părțile interesate din școli sunt recrutate și participă la colectarea
de informații.
• Conduce grupul central pentru a organiza procesele de colectare, colaționare
și analiză a informațiilor.
• Conduce activitatea grupului central pentru a partaja rezultatele procesului
de colectare a informațiilor.
• Continuă să conducă asigurarea calității activităților din sălile de clasă.
• Conduce monitorizarea și evaluarea Fazei 2.
• Conduce planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire
la planificarea Fazei 3: Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?

Grupul central

• Recrutează părți interesate din cadrul școlii care participă la colectarea de informații.
• Organizează procesele de colectare, colaționare și analiză a informațiilor.
• Comunică rezultatele procesului de colectare a informațiilor către părțile interesate
din cadrul școlii.
• Continuă să asigure calitatea activităților din sala de clasă, dacă este cazul.
• Evaluează Faza 2.
• Planifică/comunică părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 3:
Către ce ne îndreptăm? Cum vom ajunge acolo?

Prietenul critic

• Oferă sprijin liderului școlii și grupului central cu privire la procesul de colectare
a informațiilor
• Sprijină procesele de comunicare

Personal/
directori

• Participă la procesele de colectare a informațiilor detaliate, după caz.
• Primește comunicarea privind Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară? Cum
ajungem acolo?

Elevi

• Participă la procesele de colectare a informațiilor detaliate, după caz.
• Primește comunicarea privind Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară?
Cum ajungem acolo?

Părinți/alte
• Participă la procesele de colectare a informațiilor detaliate, după caz.
părți interesate • Primește comunicarea privind Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară?
din cadrul școlii Cum ajungem acolo?
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Monitorizarea și evaluarea Fazei 2
La sfârșitul fiecărei faze a proiectului, este important să monitorizați și să evaluați progresul, astfel încât
învățarea rezultată să poată fi aplicată în faza următoare.
În tabelul de mai jos vă propunem o serie de întrebări și modalități de evaluare a Fazei 3. Acestea au
titlul de ghid și pot fi adăugate/modificate pentru a se potrivi școlii voastre.
Monitorizare sau evaluare?

Întrebări

Metode

Monitorizare

Care au fost realizările noastre
(lucrurile tangibile și măsurabile
care trebuiau să se întâmple în
timpul Fazei 1)?
Au fost acestea finalizate?

Utilizați documentul „Rezumatul
activităților” pentru a monitoriza
progresele înregistrate.

Evaluare

Ce am făcut bine în această fază?
În ce măsură am reușit să
implicăm cât mai multe părți
interesate din cadrul școlii
necesare, în prezentarea
opiniilor detaliate?
Cât de reușite au fost metodele
pe care le-am utilizat pentru
colectarea opiniilor detaliate?
Ce factori au contribuit la
progresul înregistrat în această
fază? Ce factori au împiedicat
progresul?
Ce am putea face diferit data
viitoare?
Ce învățăminte putem desprinde
pentru următoarea fază?

Discuțiile cu grupul central
Evaluarea feedbackului părților
interesate din cadrul școlii cu
privire la planul de acțiune

Odată ce ați evaluat Faza 2, o idee bună este să comunicați cel puțin constatările principale către părțile
interesate din cadrul școlii. Vă sugerăm să faceți acest lucru în combinație cu comunicarea raportului de
sinteză și a planificării pentru Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima oară? Cum ajungem acolo? Acoperim
aceste următoare etape în partea Etapele următoare cu părțile interesate din cadrul școlii la sfârșitul
acestui document

Planificarea pentru Faza 3: Către ce ne îndreptăm acum?
Cum ajungem acolo?
Odată ce raportul de sinteză este gata pentru diseminare, grupul central trebuie să înceapă să privească
în perspectivă Faza 3.
În timpul Fazei 3, grupurile de părți interesate din cadrul școlii se vor întruni și vor utiliza raportul de sinteză
pentru a le ajuta să decidă asupra unui plan de miniacțiune care să ajute școala să avanseze în unul (sau
mai multe, dacă acest lucru este cazul) dintre domeniile prioritare.
Grupul central va colecta apoi aceste planuri de acțiune pentru a deveni un plan de acțiune pentru întregul
proiect.
Numărul de grupuri implicate în elaborarea de planuri de miniacțiune și, prin urmare, anvergura planului
de acțiune al proiectului, vor depinde de gradul de implicare a proiectului, și anume întreaga școală sau
pe o parte a școlii.
La acest moment, grupul central trebuie să se familiarizeze cu materialele pentru Faza 3, astfel încât să aibă
o înțelegere clară a acestora și să poată comunica obiectivele, așteptările și logistica părților interesate din
cadrul școlii.
oﬃcina sans
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Etapele următoare împreună cu părțile interesate din cadrul școlii:
perspectiva planificării acțiunilor
La sfârșitul Fazei 2 sau chiar la începutul Fazei 3, trebuie comunicate părților interesate din școli următoarele:
• raportul de sinteză privind domeniile prioritare ale școlii și o explicație a rolului său în informarea
planificării acțiunilor în timpul Fazei 3;
• orice învățare relevantă din evaluarea Fazei 2;
• prezentarea planului pentru Faza 3 și a așteptărilor legate de implicarea acestora;
• un memento despre Săptămâna incluziunii.
Toate acestea pot fi realizate în același timp.
Puteți utiliza etapele din Introducere în Faza 3 pentru a comunica părților interesate din cadrul școlii ceea
ce li se va cere să facă în timpul Fazei 3 și a le oferi un calendar. În esență, rolul lor va fi să analizeze,
în grupuri, raportul și planul pentru îmbunătățirea a cel puțin unuia dintre domeniile prioritare.
Modul în care comunicați cu părțile interesate din cadrul școlii în acest moment va depinde de circumstanțele
școlii voastre. Dacă este posibil, comunicarea față în față ar fi de preferat: va fi mai ușor să se discute
despre mesajele rezultate din constatările aprofundate și să se explice personal procesul de planificare
a acțiunilor.
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Faza 3: Către ce ne îndreptăm prima
oară? Cum ajungem acolo?
Introducere
Până în prezent, veți fi colectat opinii detaliate cu privire la domeniul (domeniile) prioritar(e) principal(e)
de la părțile interesate din cadrul școlii și le-ați partajat. Scopul acestei etape este de a transforma aceste
opinii într-un plan de acțiune care să fie pus în aplicare în Faza 4: Trecerea la acțiune. Implicarea unui
număr cât mai mare de persoane în acest proces va fi importantă pentru ca toate părțile interesate din
cadrul școlii să aibă un sentiment de apartenență în ceea ce privește planul de acțiune.
Pentru a asigura implicarea pe scară largă, următoarele etape ar trebui utilizate drept ghid:
- Distribuiți:
• raportul de sinteză din Faza 2 care cuprinde informații despre fiecare domeniu prioritar;
• informații despre planificarea miniacțiunilor;
• modelul de planificare a acțiunilor (dacă este necesar);
• un model necompletat de planificare a acțiunilor (pe suport de hârtie sau electronic).
- Elaborarea de planuri de miniacțiune în fazele/clasele/zonele vizate care abordează unul (sau mai
multe dacă grupurile doresc) dintre domeniile prioritare.
- Colectați planurile de miniacțiune – rafinând unele idei, dacă este necesar – pentru a forma un plan
general de acțiune al proiectului.
- Partajați proiectul de plan de acțiune cu părțile interesate din cadrul școlii pentru observații.
- Aduceți modificări finale planului de acțiune în urma observațiilor și partajați versiunea finală.
- Evaluarea Fazei 3.
- Începeți planificarea Fazei 4 și comunicați planificarea.
Aceste etape vor dura probabil o lună (ianuarie). Planificarea detaliată adaptată fiecărei școli individuale va
fi condusă de liderul școlii și de grupul central, cu ajutorul unui prieten critic. Este important ca această fază
să fie menținută în cadrul unui interval de timp strâns pentru a menține dinamica proiectului.
Pentru a sprijini aceste cinci etape, materialele pentru această fază din setului de instrumente acoperă:
• Procesul de planificare a miniacțiunilor: informații pentru grupurile de planificare
• Model de planificare a acțiunilor: EXEMPLU
• Model de planificare a acțiunilor
• Rafinarea și partajarea planului de acțiune pentru întreaga școală
• Rezumatul activității părților interesate: Faza 3
• Evaluarea Fazei 3
• Planificarea Fazei 4 și comunicarea planificării: Trecerea la acțiune
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Procesul de planificare a miniacțiunilor
Aici, grupuri mai mici de părți interesate din școli lucrează împreună pentru a elabora un plan de miniacțiuni
care va face parte din planul general de proiect. Numărul și tipul de grupuri de miniacțiune vor depinde de
circumstanțele fiecărei școli și dacă proiectul Școli incluzive este derulat vizează întreaga școală sau doar
o parte a școlii. Grupurile de planificare ar putea, de exemplu, să se bazeze pe echipe de personal de fază,
echipe de personal de departament, echipe de personal transcuriculare, grupuri de elevi, Asociația părințiprofesori etc. Elevii vor avea posibilitatea de a planifica unele dintre acțiunile sugerate prin intermediul
setului 1 din activitățile din sala de clasă. Activitatea din Faza 4 nu se limitează, prin urmare, la acțiunile
conduse de adulți; există numeroase oportunități pentru educația condusă de elevi, inter pares.
Diagrama de mai jos va ghida fiecare grup în realizarea unui plan de miniacțiuni în cadrul procesului de
planificare. De asemenea, acestea vor avea nevoie de modelele de planificare a acțiunilor. Există trei
modele care urmează diagrama: unul pentru adulți (plus un exemplu completat dacă acest lucru este util);
unul pentru copiii cu vârsta de 9-11 ani și unul pentru cei cu vârsta de 12-15 ani.

Citiți documentul de sinteză pentru fiecare dintre domeniile prioritare

Generați idei despre ceea ce puteți face ca grup pentru a lucra în acest domeniu prioritar –
în faza/departamentul/clasa/asociația voastră etc.
Ce ați putea face pentru a construi pornind de la ceea ce școala este deja face bine?
Ce ați putea face în domeniile în care școala trebuie să aducă îmbunătățiri?

Evaluați aceste idei folosind SMART. Pot fi dezvoltate în acțiuni care sunt:
•

Specifice?

•

Măsurabile?

•

Abordabile - până la sfârșitul lunii mai?

•

Realiste? Relevante?

•

Încadrate în timp?

Alegeți cele mai bune idei și elaborați un plan de acțiune folosind modelul.

Trimiteți planul grupului central.
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Nu uitați - aceste planuri de microacțiuni vor face parte din planul de acțiune global al școlii. Prin urmare,
• Păstrați-le realizabile.
• Concentrați-vă asupra unui lucru care credeți că va aduce o diferență pentru a fi inclus în
școala voastră.
• Căutați modalități de corelare a planului vostru cu alte elemente care se întâmplă în cadrul
școlii, de exemplu: planul de dezvoltare a fazei sau a departamentului; abilitățile elevilor pe
care doriți să le dezvoltați; propria dezvoltare profesională; alte programe care se desfășoară
în școală.
• Pentru ca acest proces să fie cât mai ușor posibil, sugerăm ca planificarea acțiunilor să devină
un „proces viu”, adică odată ce există ideea, o persoană să noteze pe modelul planului de
acțiune pe măsură ce discuția progresează și se iau decizii.

Școli incluzive: model de planificare a acțiunilor – adulți EXEMPLU
Următorul exemplu este o parte a unui plan de miniacțiuni pentru personalul dintr-o școală în care una
dintre prioritățile identificate este colaborarea. Acesta arată, printr-un exemplu de proiect de poezie în
limba engleză, legătura dintre cultură, politică și practică și modul în care toate cele trei dimensiuni pot fi
abordate simultan printr-un singur proiect. Școli incluzive: model de planificare a miniacțiunilor
Domeniu
(domenii)
de acțiune

Personalul
colaborează pentru
a dezvolta resurse
partajate
Elevii sunt implicați
activ și sunt angajați
pe deplin în învățare

Periodic, elevii au
posibilitatea de a
învăța unii de la alții

Personalul și părinții
lucrează în parteneriat
pentru a sprijini
dezvoltarea copiilor

Programa școlară
este concepută
pentru a dezvolta
o gamă largă de
competențe, talente
și abilități

Acțiune
detaliată

Departamentul
de limba engleză
dezvoltă resurse
comune pentru
unitatea de lucru
pentru anul/clasa 7
în domeniul poeziei,
concentrânduse pe pedagogia
multimodală și
multisenzorială

Anul/clasa 7 lucrează
în grupuri mici pentru
a scrie poezii în limba
engleză pe tema

incluziunii/excluziunii,
pe baza experiențelor
lor partajate.
Personalul și părinții
lucrează împreună
pentru a organiza
un eveniment pentru
anul/clasa 7 în care
sunt interpretate
poezii selectate,
fiind incluse produse
alimentare din
diferitele culturi
reprezentate de
familii și de profesori.

Profesorii de teatru
lucrează cu poeții
din anul 7 pentru a-și
spori competențele
în domeniul artelor
dramatice și nivelul
de încredere pentru
vorbirea în public

Cultură, politică Practică
sau practică?

Cultură

Politică

Responsabilități Șeful departamentului Șeful departamentului Asociația părinți
(liderul și alții) de engleză (liderul) și de engleză (liderul) și profesori (liderul);

al departamentului de al departamentului de anul/clasa 7 părinți
engleză (alții)
engleză (alții)
și departamentul de
engleză
Informații de
specialitate de la
departamentul
de dramă privind
încrederea și
competențele în
domeniul artelor
dramatice

Calendar

Finalizare până
la sfârșitul lunii
mai 2020
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Poeme finalizate
până la începutul
lunii mai 2020

Stabilirea unei
legături între șeful
departamentului de
engleză și dramă

Repetiții în primele
două săptămâni ale
lunii mai înainte de
eveniment
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Resursele
necesare

Criterii
de succes
(realizări și
rezultate)

Ora ședinței
Alte resurse care
urmează să fie
confirmate de
departamentul
de limba engleză
ca progrese de
planificare

Nu există resurse
suplimentare

Holul școlii
Personalul unităților,
dacă evenimentul
este organizat seara
Accesul la bucătăria
școlii

Spațiu și timp pentru
repetiții

Resurse comune
finalizate și utilizate
de până la 100 %
din personalul
departamentului de
limba engleză
80 % dintre elevi
experimentează
un nivel ridicat de
implicare (observarea
profesorilor și
feedbackul elevilor)
Evaluarea arată că
rezultatele așteptate
ale învățării elevilor
sunt îndeplinite

Poeme finalizate de
întregul an/întreaga
clasă 7 implicat(ă)
Evenimentul are loc

80 % dintre elevi
cresc gradul de
înțelegere a empatiei
cu experiențele altora
(feedbackul elevilor)
Părinții se simt
implicați în eveniment
și apreciați și
simt că copilul lor
este apreciat de
școală (feedbackul
părinților)
Personalul se simte
apreciat (feedbackul
personalului)
Relațiile sunt
consolidate
(feedbackul elevilor,
al părinților și al
personalului)

Evaluările arată
că poeții sunt mai
calificați și mai
încrezători decât
anul precedent/
clasa precedentă 7
în cadrul proiectelor
de poezie.
100 % dintre elevi
învață abilități de
vorbire în public
(feedbackul elevilor)
100 % din membrii
personalului
implicați învăță
competențe unii de
la ceilalți (feedbackul
personalului)

Școli incluzive: model de planificare a miniacțiunilor – adulți

Domeniu
(domenii)
de acțiune

Acțiune
detaliată
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Cultură, politică
sau practică?

Responsabilități
(liderul și alții)

Calendar

Resursele
necesare

Criterii
de succes
(realizări
și rezultate:
o combinație
cantitativă
și calitativă)
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Școli incluzive: model de plan de miniacțiuni – 9-11 ani
Denumirea activității noastre este:

Activitatea noastră va dura ___________. (Completați spațiul cu numărul de minute sau ore)

Cine este implicat în activitate (cine o conduce, cine participă la ea?):

Activitatea va avea loc în:

Activitatea noastră include următoarele:

Pentru activitatea noastră avem nevoie de următoarele:

Vom ști că activitatea noastră a fost reușită dacă:
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Școli incluzive: model de plan de miniacțiuni – 12-15 ani
Denumirea activității:

Durata activității:

Cine este implicat în activitate (cine o conduce, cine participă la ea?):

Activitatea va avea loc în:

Ce s-ar întâmpla în timpul activității noastre:

Resursele necesare pentru activitate:

Vom ști că activitatea noastră a fost reușită dacă:
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Rafinarea proiectului de plan de acțiune și partajarea versiunii finale
Odată ce planurile de miniacțiuni au fost elaborate, grupul central se întâlnește pentru a le reuni și a forma
un plan de proiect complet.
În acest moment, grupul central revizuiește planurile de miniacțiuni pentru:
• Verificarea acoperirii domeniilor prioritare: există domenii care lipsesc? În ce măsură lacunele
influențează proiectului în ansamblu? Ce trebuie făcut în consecință?
• Asigurați-vă că planurile de miniacțiuni sunt SMART (specifice, măsurabile, abordabile, realiste/
relevante și încadrate în timp): ar putea fi necesară o discuție de monitorizare cu reprezentanții
grupurilor de planificare în acest moment pentru a rafina ideile.
Grupul central ar putea dori, de asemenea, să dezvolte și să adauge propriile planuri de miniacțiuni în
acest moment.
Odată ce grupul central este mulțumit de planurile de miniacțiuni, le colectează pentru a forma un proiect
de plan de acțiune complet. Un model pentru acest plan de acțiune poate fi găsit pe pagina următoare.
Este foarte similar cu modelul planului de miniacțiuni, dar conține în plus o coloană pentru monitorizarea
progreselor. Aici, puteți utiliza același sistem pe care îl utilizează școala voastră în alte planuri pentru
a urmări progresul, de exemplu ratingul RAG (roșu, galben, verde).
O bună idee este să oferiți părților interesate din cadrul școlii o ultimă oportunitate în acest moment de
a vedea planul de acțiune și de a formula observații finale – substanțiale, nu minore sau stilistice. Întrucât
acestea au fost pe deplin implicate în planificare, nu va trebui să acordați părților interesate o perioadă
extinsă pentru observații.
Odată ce au fost formulate observații, grupul central va rafina planul de acțiune după cum este necesar
și va elabora o versiune finală. Această versiune poate fi apoi partajată cu toate părțile interesate în orice
mod este cel mai potrivit pentru școala voastră.
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Școli incluzive: Model de planificare a acțiunilor
Domeniu (domenii) de acțiune

Acțiune detaliată

Cultură, politică sau practică?

Responsabilități (liderul și alții)

Calendar

Resursele necesare

Criterii de succes (realizări și rezultate: o combinație cantitativă și calitativă)

Monitorizarea progreselor
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Rezumatul activității – Faza 3:
Către ce ne îndreptăm acum? Cum ajungem acolo?
Liderul școlii

• Conduce procesul de planificare a acțiunii cu grupul central.
• Colaborează cu grupul central pentru a se asigura că proiectul planului de
acțiune este comunicat pe scară largă și este modificat în urma oricăror observații
ale părților interesate din cadrul școlii.
• Colaborează cu grupul central pentru a se asigura că planul de acțiune final este
comunicat părților interesate din cadrul școlii.
• Conduce monitorizarea și evaluarea Fazei 3.
• Conduce planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire
la planificarea Fazei 4: Trecerea la acțiune.

Grupul central

• Elaborează și comunică proiectului de plan de acțiune către părțile interesate din
cadrul școlii.
• Modifică proiectului de plan de acțiune ca răspuns la observațiile părților interesate
din cadrul școlii și comunică planul de acțiune final.
• Evaluează Faza 3.
• Planifică/comunică părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 4:
Trecerea la acțiune.

Prietenul critic

• Oferă sprijin liderului școlii și grupului central cu procesul de planificare a acțiunilor
• Sprijină procesele de comunicare și feedback

Membrii
personalului/
directori

• Se implică în elaborarea de planuri de miniacțiuni
• Au posibilitatea de a comenta proiectul planului de acțiune
• Primesc informații despre Faza 4: Trecerea la acțiune

Elevi

• Se implică în elaborarea de planuri de miniacțiuni
• Au posibilitatea de a comenta proiectul planului de acțiune
• Primesc informații despre Faza 4: Trecerea la acțiune

Părinți/alte
• Se implică în elaborarea de planuri de miniacțiuni
părți interesate • Au posibilitatea de a comenta proiectul planului de acțiune
din cadrul școlii • Primesc informații despre Faza 4: Trecerea la acțiune

Monitorizarea și evaluarea Fazei 3
La sfârșitul fiecărei faze a proiectului, este important să monitorizați și să evaluați progresul, astfel încât
învățarea rezultată să poată fi aplicată în faza următoare.
În tabelul de mai jos vă propunem o serie de întrebări și modalități de evaluare a Fazei 3. Acestea au titlul
de ghid și pot fi adăugate/modificate pentru a se potrivi școlii voastre.
Monitorizare
sau evaluare?

Întrebări

Metode

Monitorizare

Care au fost realizările noastre (lucrurile
tangibile și măsurabile care trebuiau să se
întâmple în timpul Fazei 3)?
Au fost acestea finalizate?

Utilizați documentul „Rezumatul
activităților” pentru a monitoriza
progresele înregistrate.

Evaluare

Ce am făcut bine în această fază?
În ce măsură au fost implicate părțile
interesate din cadrul școlii în elaborarea
planului de acțiune?
În ce măsură părțile interesate din cadrul
școlii par să sprijine planul de acțiune?
Ce factori au contribuit la progresul înregistrat
în această fază? Ce factori au împiedicat
progresul?
Ce am putea face diferit data viitoare?
Ce învățăminte putem desprinde pentru
următoarea fază?

Discuțiile cu grupul central
Evaluarea feedbackului părților
interesate din cadrul școlii cu privire
la planul de acțiune
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Odată ce ați evaluat Faza 3, o idee bună este să comunicați cel puțin constatările principale către părțile
interesate din cadrul școlii. Vă sugerăm să faceți acest lucru în combinație cu comunicarea planificării
pentru Faza 4: Trecerea la acțiune.

Planificarea Fazei 4 și comunicarea planificării: Trecerea la acțiune
Odată ce planul de acțiune este convenit, grupul central trebuie să își îndrepte atenția către Faza 4, care
este perioada de punere în aplicare.
În această perioadă, vor avea loc două activități principale:
- Planul de acțiune al școlii va fi pus în aplicare.
- Săptămâna incluziunii va fi planificată și pusă în aplicare.
Grupul central va trebui:
• să monitorizeze punerea în aplicare a planului de acțiune;
• să coordoneze planificarea și punerea în aplicare a Săptămânii incluziunii.
În acest moment, sugerăm ca grupul central să se familiarizeze cu materialele pentru Faza 4 înainte de a se
reuni pentru a-și planifica sarcinile pentru Faza 4.
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Faza 4: Trecerea la acțiune
Introducere
Există două obiective principale ale acestei următoare faze a proiectului:
• Punerea în aplicare a planului de acțiune și monitorizarea progreselor.
• Planificarea și furnizarea Săptămânii incluzive: o săptămână de activități tematice de incluziune
la nivelul întregii școli.
Etapele care vor trebui urmate pentru atingerea acestor obiective sunt:
- Planificarea monitorizării punerii în aplicare a planului de acțiune și demararea unei discuții inițiale
despre Săptămâna incluziunii.
- Planificarea Săptămânii incluziunii.
- Monitorizarea planului de acțiune pe întreg parcursul perioadei de punere în aplicare.
- Realizarea Săptămâna incluziunii.
- Evaluarea Fazei 4.
- Evaluarea planului, viziunea și activitatea etapelor următoare pentru Faza 5
Sugerăm că Faza 4 să se deruleze timp de patru luni între februarie și mai. Acest lucru va lăsa timp în iunie
și iulie pentru evaluarea proiectului. Planificarea detaliată adaptată fiecărei școli individuale va fi condusă
de liderul școlii și de grupul central, cu ajutorul unui prieten critic.
Săptămâna incluziunii poate avea loc în orice moment în această perioadă, în momentul cel mai potrivit
pentru școala voastră.
Pentru a sprijini aceste etape, materialele pentru această fază a setului de instrumente acoperă:
• Monitorizarea progreselor planului de acțiune
• Ghidul Săptămânii incluziunii
• Modelul de planificare a acțiunilor în Săptămâna incluziunii
• Rezumatul activității părților interesate pentru Faza 4
• Evaluarea Fazei 4 și planificarea pentru Faza 5

Monitorizarea progreselor planului de acțiune
În timpul Fazei 4 este important să documentați punerea în aplicare a planului de acțiune. Acest lucru vă
va permite:
• Să verificați dacă planul de acțiune este pus în aplicare.
• Să urmăriți progresul și impactul fiecărui domeniu al planului de acțiune.
• Să păstrați profilul proiectului la un nivel ridicat și să îi mențineți dinamica.
• Să colectați un set de dovezi care pot fi utilizate pentru a evalua impactul general al proiectului
în timpul Fazei 5.
Aici vă sugerăm o serie de modalități pe care le-ați putea utiliza pentru a urmări planul de punere în
aplicare. Aveți libertatea de a adăuga elementele necesare. Cu cât puteți fi mai creativ cu metodele tale de
monitorizare, cu atât mai mare este probabilitatea de a se alătura mai multe persoane.
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Aceste metode pot fi puse în practică de o echipă de părți interesate din cadrul școlii, inclusiv de elevi.
Includerea mai multor părți interesate va spori gradul de asumare a responsabilității în întreaga școală în ceea
ce privește succesul planului de acțiune, și va menține volumul de muncă gestionabil pentru grupul central.
Metoda

Sugestii

Fotografii sau film

Faceți fotografii sau scurtmetraje – cu permisiunile aferente – ale activităților,
lecțiilor, evenimentelor, modificărilor fizice ale site-ului școlii etc. Adnotați
fotografiile pentru a arăta schimbările care au loc în raport cu planul de acțiune.

Observații

Observați fiecare elev sau grupurile de elevi; monitorizați și observați
schimbările în ceea ce privește accesul la învățare și implicarea lor în viața
școlară. Asigurați-vă că urmați procedurile școlii privind permisiunile înainte de
a observa elevii. Asigurați-vă că observațiile sunt „subtile”; acestea nu trebuie
să aibă valoarea unor sesiuni de monitorizare intense și trebuie să respecte
drepturile de confidențialitate ale elevilor. De asemenea, este o bună practică
să discutați cu elevii despre ceea ce ați observat și să le înțelegeți punctul
de vedere. Ca și în cazul studiilor de caz (de mai jos), orice informație pe care
o împărtășiți despre elevi din observații ar trebui să fie anonimizată.
Colaborați cu personalul didactic pentru a stabili observații inter pares și
sesiuni de revizuire pentru cei care învață și încearcă noi strategii pedagogice.
Aceste procese ar trebui să fie voluntare, de susținere și fără legătură cu orice
observații formale legate de lecții sau de managementul performanței.
Rețineți orice observații despre schimbările din relațiile dintre părinți,
personal, elevi, directori; introduceți un sistem de observații scrise cu cutii
poștale, astfel încât oamenii să poată contribui pe scară largă.

Studii de caz

Folosiți text, imagini adnotate, benzi desenate sau mesaje video pentru
a realiza studii de caz despre anumiți elevi, anumite strategii pedagogice,
evenimente, schimbări relaționale etc. Încercați să obțineți un set de teme
de abordat în studiile de caz pentru a vă asigura că există o oarecare
continuitate între acestea, de exemplu:
• informații de fond;
• scopul temei, al evenimentului, al subiectului sau al activității acoperite de
studiul de caz;
• sinteza principalelor activități: ce s-a întâmplat?;
• care a fost impactul?;
• concluzii.
Rămâneți la prenume în studiile de caz pentru studenți și asigurați-vă că
aceste nume sunt schimbate astfel încât să fie anonime. În cazul în care
adulții fac obiectul studiilor de caz, solicitați opinia privind posibilitatea ca
studiul de caz să fie anonimizat sau să conțină numele real.

Bloguri sau vloguri

Cereți părților interesate din cadrul școlii să realizeze un blog sau un vlog
despre modificările pe care le observă în școală sau să contribuie la un blog
sau vlog la nivelul școlii.

Albume cu colaje

Solicitați-le părților interesate din cadrul școlii să contribuie la un album cu
colaje sau să realizeze un astfel de album care să urmărească activitățile
de-a lungul timpului, adăugând, text, imagini sau poze etc.

Nu uitați – s-ar putea să aveți nevoie să verificați permisiunea cu părinții, elevii și personalul în cazul în care
acestea sunt implicate în filmare, contribuie la bloguri, apar în fotografii sau pe site.
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Ghidul Săptămânii incluziunii
Introducere
În Faza 1 am introdus conceptul de Săptămâna incluziunii, care va avea loc în fiecare școală în timpul
Fazei 4. În acest timp, fiecare școală va organiza și va desfășura activități pe parcursul unei săptămâni care
se concentrează pe tema incluziunii. Obiectivele generale ale săptămânii sunt de a continua:
• extinderea gradului de înțelegere al actorilor educativi ai școlii a incluziunii;
• creșterea statutului incluziunii în cadrul școlii.
Fiecare școală va decide unde să plaseze Săptămâna incluziunii în calendarul școlar între februarie și mai și
va desfășura activități adaptate în funcție de prioritățile și domeniile lor de interes. Ideea aici este de a fi cât
mai creativ și ambițios posibil cu ideile voastre pentru a oferi școlii un eveniment de înaltă calitate din care să
învețe toată lumea, de care să-și amintească toată lumea și care să le ofere energie în raport cu incluziunea.
În această secțiune vă vom oferi unele orientări în ceea ce privește planificarea și furnizarea Săptămânii
incluziunii în școala voastră și unele idei de activități posibile.
Planificarea Săptămânii incluziunii
Este oportun din punct de vedere logistic ca grupul central să fie responsabil pentru planificarea și realizarea
Săptămânii incluziunii. Este posibil să doriți să cooptați în grupul central alte părți interesate cu competențe sau
interese specifice, în special pentru planificarea Săptămânii incluziunii.
S-ar putea dori, de asemenea, să doriți să luați în considerare crearea unui grup separat de planificare sau
de acțiune al elevilor, care să fie un satelit al grupului central și să oferiți unuia sau a doi membri ai grupului
central responsabilitatea de a lucra cu grupul de elevi și a se asigura că contribuția acestea este inclusă
în grupul central mai amplu. Crearea acestui grup ar oferi o voce puternică a elevilor pe tot parcursul
planificării și executării Săptămânii incluziunii și i-ar putea aduce o mare cantitate de energie.
Odată ce structura planificării este în vigoare, există o serie de aspecte ale săptămânii care trebuie să fie
discutate pentru a fi un succes. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos, alături de unele întrebări
conexe pentru a începe reflecția.
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Aspect

Întrebări și sugestii

Calendarul

Când este un moment bun pentru organizarea Săptămânii incluziunii potrivit
calendarului școlar? Unele aspecte care trebuie luate în considerare aici includ:
• Asigurarea că există suficient timp pentru planificare și organizare
• Alegerea unei săptămâni care să nu intre în conflict cu alte evenimente
majore, de exemplu examene, excursii școlare rezidențiale
• Căutarea de oportunități de a combina Săptămâna incluziunii cu evenimentele
existente – de exemplu, o dată de concert la sfârșitul perioadei la care pot
participa părinții – care ar putea deveni parte a săptămânii

Scopul săptămânii

Ce doriți ca oamenii din școala voastră să învețe prin Săptămâna incluziunii?
Reflectarea la această întrebare va determina scopul/obiectivele specifice
ale săptămânii pentru școala voastră.
De exemplu, ați putea dori ca ei să dobândească:
• mai multă sensibilitate și să sărbătorească diversitatea în școală;
• o mai mare calificare în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor sociale
între diferite vârste și grupuri în școală;
• mai multe cunoștințe cu privire la o anumită barieră în calea accesului
și a implicării și mai multe practici în abordarea acestei bariere;
• mai multă pregătite pentru a se asigure că toată lumea din școală poate
participa la învățare într-un mod echitabil;
• o mai bună capacitate de colaborare pentru construi o comunitate incluzivă;
• o mai mare sensibilizare față de diferite moduri în care elevii pot obține
realizări – dincolo de mediul academic;
• mai multe cunoștințe despre drepturile diferitelor persoane care urmează
să fie incluse în educație și în viață la un nivel mai general;
• impactul negativ al excluziunii și importanța incluziunii;
• o mai mare sensibilitate față de valorile și acțiunile incluzive.

Scopul săptămânii

Care va fi tema săptămânii voastre?
Alegerea temei va rezulta din reflectarea la obiectivul (obiectivele)
Săptămânii incluziunii. Tema este aspectul orientat spre exterior al
obiectivului (obiectivelor). De exemplu, folosind lista de mai sus ca punct
de pornire, vă oferim câteva idei pentru teme:
• Suntem diverși – să sărbătorim!
• Kaleidoscope of friends (denumirea Săptămânii incluziunii din SUA din 2018)
• Handicap/ LGBT / Gen/ Cultură / Comunicare / Sănătate emoțională și
mentală / etc. sensibilizare
• Învățarea pentru toți
• Construirea comunității noastre
• Realizarea pentru toți
• Cunoașterea drepturilor noastre
• Nu excluziunii, da incluziunii
• Să ne urmăm valorile
Este posibil ca tema și obiectivele voatre să fie legate de unul dintre domeniile
voastre prioritare, deoarece poate doriți să sărbătoriți și să vă extindeți
activitatea de până acum, dar aceasta nu este o cerință fixă. Cel mai important
lucru aici este să faceți ceea ce este cel mai relevant și realizabil pentru școala
voastră și aceasta va stârni entuziasmul și imaginația oamenilor.

Subiecte care trebuie
abordate

Ce subiecte trebuie să includeți în Săptămâna incluziunii pentru a vă ajuta să
vă atingeți obiectivele? Fiecare dintre temele de mai sus poate fi descompusă
într-o serie de teme diferite, de exemplu:
• Diversitate: diferențe diferite (vizibile și invizibile), asemănări (ceea ce ne
face umani)
• Excluziune: tipuri de excludere, cauze, de exemplu discriminare,
prejudecată, stereotipizare și impact, de exemplu stigmatizare și
marginalizare
• Comunitate: modul în care trăim și învățăm bine împreună
• Valori: oricare dintre valorile pe care le-ați discutat în timpul Fazei 1,
care ar putea include valori precum empatia, respectul, pacea, bunătatea,
cooperarea, dragostea etc.
• Drepturile omului: ale copiilor și tinerilor, ale persoanelor strămutate,
ale persoanelor cu handicap

Buget

Ce tip de buget aveți la dispoziție pentru Săptămâna incluziunii?
Știind acest lucru, veți putea stabili ce activități să planificați și cum să le realizați.
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Activități

Ce activități vor acoperi cel mai bine temele fără a vă afecta bugetul?
Acestea ar putea fi:
• la nivelul întregii școli – de exemplu, în timpul săptămânii Anti-Bullying 2018
o activitate a fost o zi întreagă în școală denumită „ziua șosete ciudate” pentru
a da elevilor o șansă de a arăta solidaritate cu, și de a discuta, diferența;
• pe grupuri de ani sau faze, de exemplu cluburi;
• prin vizitatori la școală, care pot împărtăși experiență lor pe temă, de
exemplu organizații din sectoare terțe, teatru în companiile educaționale;
• în săli de clasă abordând diferite subiecte pentru a acoperi aspecte ale temei;
• activități conduse de elevi în curtea școlii, în pauze sau la prânz;
• prin ateliere extinse, fie conduse de membrii personalului, fie prin tutori
vizitatori, folosind arta, drama, muzica, filmul, moda, mâncarea, povestirea,
scrisului creativ, sportul, știința, designul etc. pentru a explora tema și
a dezvolta un produs care poate fi împărțit cu alții;
• activități părinți-profesori organizate după orele de școală.

Structuri și personal

Cum puteți realiza cel mai bine aceste activități? S-ar putea ca cel mai
eficient mod de a face acest lucru să fie analizarea unei structuri diferite
de învățare și de personal în școală pentru o parte sau pentru o toată
săptămâna. Puteți decide:
• să suspendați orarul normal al școlii pentru respectiva săptămână și să
organizați o serie de activități prin care să acoperiți teme noi;
• să păstrați orarul normal al școlii și să introduceți activități pe durata acestuia;
• să alternați metodele menționate mai sus.
Suspendarea orarului obișnuit vă oferă mai multă flexibilitate pentru a încerca
în profunzime miniproiecte practice care nu ar fi posibile în cursul lecțiilor
obișnuite. Aceasta necesită un alt tip de planificare și mod de lucru din partea
personalului și cu acesta. Cu toate acestea, dacă sunt de acord suficient
de devreme pentru a avea timp să planifice în mod corespunzător, mulți
vor fi energizați și entuziaști cu privire la încercarea de noi moduri de lucru.
De asemenea, aceasta le poate oferi șansa de a colabora mai mult decât pot
în mod normal, și de a lucra într-un mod mai informal cu elevii, întărind astfel
relațiile. Aceste elemente se pot potrivi bine cu unul dintre domeniile prioritare
ale școlii pentru proiect și cu obiectivul/tema pentru Săptămâna incluziunii.
În plus, suspendarea calendarului va permite planificatorilor de programe
să se asigure că o gamă largă de domenii din programa școlară sunt
acoperite de activități.
Implicarea altor adulți și elevi din afara școlii poate fi, de asemenea, extrem
de valoroasă. De exemplu:
• Dacă aveți resursele necesare, colaborarea cu organizații care oferă
ateliere specializate pentru copii și tineri care pot le planifica și realiza în
parteneriat cu personalul școlar poate aduce energie și abilități noi atât
personalului, cât și elevilor.
• Dacă există părinți și directori cu un anumită specializare, poate doriți
să luați în considerare modul în care aceștia pot lucra în parteneriat cu
personalul pentru a efectua activități.
• Colaborarea cu o școală parteneră în care copiii sunt de vârste diferite
sau au handicapuri pentru care școala ta nu se ocupă în prezent, poate,
de asemenea, să fie foarte reușită și să stabilească relații pe termen lung,
reciproc avantajoase între școli.
• Scoaterea elevilor din școală pentru a învăța departe de clasă în locuri care
sunt relevante pentru temă este, de asemenea, o posibilitate.
Dacă optați pentru a avea cel puțin o parte a săptămânii, care să includă
suspendarea orarului obișnuit, și, eventual, care să implice persoane și locuri
în afara școlii, va trebui să decideți asupra modului în care sunt programate
activitățile legate de temă și a personalului. De exemplu, veți:
• Planifica activități și veți cere elevilor să se înscrie la cele care îi interesează
cel mai mult, amestecând grupuri de ani și clase?
• Planifica o serie de activități și de cursuri orare pentru ca elevii să participe
la fiecare pe parcursul săptămânii – astfel încât aceștia să poate „migra”
către fiecare activitate?

oﬃcina sans

82

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Aspect

Întrebări și sugestii
• Planifica o combinație a activităților?
De asemenea, trebuie să decideți cât va dura fiecare activitate: durata
obișnuită a lecțiilor? O jumătate de zi? O zi întreagă sau mai mult, astfel încât
elevii să aibă posibilitatea de a lucra la un proiect aprofundat?
Dacă doriți să explorați câteva idei specifice de activitate, consultați acest
document:
https://inclusiveschools.org/wp-content/uploads/2018/08/2018-CelebrationActivities-for-ISW.pdf
Deși este conceput pentru școlile americane, există multe idei în document
care ar putea fi ușor adaptate. Acesta separă activitățile în trei domenii:
1. Activități care promovează conștientizarea. De exemplu:
• Profesorii încearcă noi strategii de predare.
• Oferă opțiuni elevilor cu privire la modul de a demonstra învățarea unui
anumit subiect.
3. Activități care influențează sistemul. De exemplu:
• Încorporarea lecțiilor despre diversitate în programa școală existentă.
• Reorganizarea sălilor de clasă în moduri care maximizează accesul
și participarea tuturor la învățare.
• Lucrul cu elevii pentru a dezvolta obiective pentru a face sala de clasă
mai incluzivă.
• Crearea unui plan de acțiune pentru o școală incluzivă.
• Invitarea unui vorbitor invitat.
• Afișaje care afirmă diversitatea.
2. Activități care construiesc cunoștințe și abilități. De exemplu:
• Proiecte de cercetare.
• Profesorii încearcă noi strategii de predare.
• Oferă opțiuni elevilor cu privire la modul de a demonstra învățarea unui
anumit subiect.
3. Activități care influențează sistemul. De exemplu:
• Încorporarea lecțiilor despre diversitate în programa școală existentă.
• Reorganizarea sălilor de clasă în moduri care maximizează accesul
și participarea tuturor la învățare.
• Lucrul cu elevii.

Implicarea părinților

Având în vedere că aceasta este Săptămâna incluziunii, este importantă
implicarea părinților – și a altor părți interesate importante pentru școala
voastră. Ați putea:
• Să le cereți părinților cu competențe relevante să colaboreze cu personalul
pentru a conduce ateliere?
• Să invitați părinții la un congres sau la un eveniment organizat după ore
pentru a vedea ce au făcut copiii lor?
• Să organizați un eveniment specific pentru părinți în timpul săptămânii?
• Să solicitați părinților să organizeze un eveniment în parteneriat cu
personalul școlii?
• Să solicitați părinților să participe la o excursie ca adult voluntar suplimentar?

Accesibilitatea

Va trebui să vă asigurați că orice activități și evenimente din timpul Săptămânii
incluziunii sunt accesibile pentru toată lumea. Prin urmare, este posibil să fie
necesar să luați în considerare, de exemplu:
• diseminarea informațiilor în mai multe limbi, inclusiv în Braille;
• prezența interpreților în limbajul semnelor;
• accesibilitatea fizică pentru toți;
• organizarea de evenimente care îi implică pe părinți/celelalte părți interesate
în momentele în care aceștia pot fi prezenți;
• asigurarea faptului că evenimentele sunt primitoare și accesibile;
• asigurarea că, în cazul în care există costuri necesare activităților, acestea
nu vor reprezenta o barieră.

Resurse

Care sunt resursele de care vom avea nevoie pentru a face organiza
Săptămâna incluziunii. S-ar putea să fie necesar să luați în considerare:
• închirierea unui echipament specializat pe care nu îl aveți în școală;
• rezervarea de locuri, organizații, specialiști etc.;
• invitarea părinților să participe ca voluntari sau să organizeze evenimente;
• organizarea unei strângeri de fonduri în școală pentru a ajuta la acoperirea
costurilor;
• căutarea unor sponsori sau investitori locali care să sprijine săptămâna
financiar sau în natură.

Evaluarea riscurilor

Asigurați-vă că respectați ghidul școlii dvs. privind evaluarea riscurilor legate de
activitățile sau evenimentele desfășurate în afara programului obișnuit al școlii.
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Publicitatea

Cum vă veți asigura că persoanele care doriți să participe la evenimente știu
când au loc acestea? Analizați din nou Faza 1 pentru câteva idei pe care le-ați
întâlnit acolo despre comunicarea cu părțile interesate.
Poate doriți să informați presa locală despre activitățile care vor avea loc pe
parcursul Săptămânii incluziunii.

Păstrarea de
înregistrări

Cum veți înregistra tot ce se întâmplă în cursul Săptămânii incluziunii? La fel
ca în cazul monitorizării planului de acțiune, dovezile pe care le colectați în
timpul săptămânii pot contribui la evaluarea proiectului în ansamblu. Anterior
în Faza 4 am sugerat câteva modalități de colectare a dovezilor pentru
a monitoriza planul de acțiune; acestea ar fi, de asemenea, foarte utile
pentru Săptămâna incluziunii.

Planificarea acțiunilor

Va trebui să elaborați un plan de acțiune pentru Săptămâna incluziunii
pentru a vă asigura că toată lumea a înțeles acțiunile și responsabilitățile.
Există un model pe care îl puteți folosi.

Evaluare

Cum veți evalua Săptămâna incluziunii? Evaluarea planului de acțiune și o
idee generală despre reușita sa fac parte din evaluarea Fazei 4 de către
grupul central. Cu toate acestea, este posibil să doriți să mergeți mai departe
și să adăugați alte modalități de evaluare a Săptămânii incluziunii cu un grup
mai larg de părți interesate.

Școli incluzive: Model de planificare a acțiunii în Săptămâna incluziunii
Domeniu
(domenii)
de acțiune

Acțiune
detaliată

Cultură,
politică sau
practică?
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Responsabilități
(liderul și alții)

Calendar

Resursele
necesare

Criterii
de succes
(realizări și
rezultate:
o combinație
cantitativă
și calitativă)
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Rezumatul activității – Faza 4: Trecerea la acțiune
Liderul școlii

• Conduce grupului central în punerea în aplicare și monitorizarea planului de acțiune
din Faza 3: menținerea dinamicii, colectarea de dovezi, informarea părților interesate
din cadrul școlii.
• Conduce organizarea și punere în aplicare a Săptămânii incluziunii a școlii.
• Conduce monitorizarea și evaluarea Fazei 4.
• Conduce planificarea/comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii cu privire
la planificarea Fazei 5: Unde am ajuns? Ce urmează?

Grupul central

• Pune în aplicare și monitorizează planul de acțiune: menținerea dinamicii,
strângerea de dovezi, informarea părților interesate din cadrul școlii.
• Organizează și pune în aplicare Săptămâna incluziunii a școlii.
• Evaluează Faza 4.
• Planifică/comunică părților interesate din cadrul școlii planificarea privind Faza 5:
Unde am ajuns? Ce urmează?

Prietenul critic

• Oferă sprijin liderului școlii și grupul central cu privire la monitorizarea planului
de acțiune.
• Oferă sprijin liderului școlii și grupului central cu privire la planificarea și realizarea
Săptămânii incluziunii.
• Sprijină procesele de comunicare și feedback.

Membrii
personalului/
directori

• Iau parte la procesele de monitorizare, după cum este necesar.
• Contribuie la planificare și la realizarea Săptămânii incluziunii.

Elevi

• Iau parte la procesele de monitorizare, după cum este necesar.
• Contribuie la planificare și la realizarea Săptămânii incluziunii.

Părinți/alte
• Iau parte la procesele de monitorizare, după cum este necesar.
părți interesate • Contribuie la planificare și la realizarea Săptămânii incluziunii.
din cadrul școlii

Monitorizarea și evaluarea Fazei 4
La sfârșitul fiecărei faze a proiectului, este important să monitorizați și să evaluați progresul, astfel încât
învățarea rezultată să poată fi aplicată în faza următoare.
În tabelul de mai jos vă propunem o serie de întrebări și modalități de evaluare a Fazei 3. Acestea au titlul
de ghid și pot fi adăugate/modificate pentru a se potrivi școlii voastre.
Monitorizare
sau evaluare?

Întrebări

Metode

Monitorizare

Care au fost realizările noastre (lucrurile
tangibile și măsurabile care trebuiau să
se întâmple în timpul Fazei 4)?
Au fost acestea finalizate?

Utilizați documentul „Rezumatul
activităților”, planul de acțiune
al proiectului și planul de acțiune
Săptămâna incluziunii pentru
monitorizarea progreselor

Evaluare

Ce am făcut bine în această fază?
În ce măsură a fost realizat planul
de acțiune al proiectului?
În ce măsură a fost realizat planul de
acțiune privind Săptămâna incluziunii?
Cât de reușită a fost săptămâna?
Ce factori au contribuit la progresul
înregistrat în această fază? Ce factori
au împiedicat progresul?
Ce am putea face diferit data viitoare?
Ce învățăminte putem desprinde pentru
următoarea fază?

Discuțiile cu grupul central
Examinarea dovezilor colectate
în scopul monitorizării
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Odată ce ați evaluat Faza 4, o idee bună este să comunicați cel puțin constatările principale către părțile
interesate din cadrul școlii. Vă sugerăm să faceți acest lucru în combinație cu comunicarea planificării
pentru Faza 5: Unde am ajuns? Ce urmează?

Planificarea Fazei 5 și comunicarea planificării: Unde am ajuns?
Ce urmează?
Odată ce această perioadă extinsă de activitate de punere în aplicare este finalizată, faza finală a proiectului
încheie anul cu două obiective:
- 1. Evaluarea călătoriei școlii către incluziune până în prezent.
- 2. Perspectiva pentru viitor: crearea unei viziuni pe termen lung pentru incluziunea în școală și luarea
unei decizii asupra următoarelor etape.
În timpul Fazei 5, grupul central va trebui:
• să planifice și să pună în aplicare activităților de evaluare cu părțile interesate din cadrul școlii;
• să elaboreze un proiect de viziune pentru incluziunea în școală, iar o serie de etape următoare,
apoi să le partajeze cu părțile interesate;
• să întocmească un raport final pentru părțile interesate care rezumă călătoria de până acum
și etapele următoare ale școlii.
În acest moment, sugerăm ca grupul central să se familiarizeze cu materialele pentru Faza 5 înainte de a se
reuni pentru a-și planifica sarcinile pentru Faza 5.
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Faza 5: Unde am ajuns?
Ce urmează?
Introducere
Această secțiune acoperă faza finală a proiectului Școli incluzive cu durata de un an. Până acum școala
voastră se va fi implicat în multe activități. Acum e timpul să faceți un pas înapoi și să vă gândiți încotro vă
îndreptați, cum au decurs lucrurile și ce trebuie să se întâmple în continuare.
În acest scop, Faza 5 are două obiective principale:
• Evaluarea călătoriei școlii către incluziune până în prezent.
• Perspectiva pentru viitor: crearea unei viziuni pe termen lung pentru incluziunea în școală
și luarea unei decizii asupra următoarelor etape.
Există o serie de etape care trebuie acoperite în vederea atingerii acestor obiective, după cum urmează:
- Discutați și decideți cu privire la evaluare, viziune și metodologia etapelor următoare și organizați
colectarea de informații prin activități de evaluare.
- Coordonați activitățile de evaluare, viziune și activitățile etapelor următoare.
- Colectați și analizați informații rezultate din activitățile de mai sus.
- Elaborați un proiect de viziune pe termen mai lung pentru incluziunea în școală; consultați-vă pentru
proiect cu părțile interesate din cadrul școlii și elaborați o versiune finală.
- Pregătiți un raport scurt al anului pentru părțile interesate din cadrul școlii, care să rezume rezultatele
evaluării, viziunea și unele dintre etapele următoare sugerate.
Aceste etape vor avea loc în termen de șase săptămâni în iunie și iulie, înainte de sfârșitul anului școlar.
Planificarea detaliată adaptată fiecărei școli individuale va fi condusă de liderul școlii și de grupul central,
cu ajutorul unui prieten critic.
Pentru a vă ghida în această fază, materialele pentru acest set de instrumente includ:
• Evaluarea proiectului vostru privind Școlile incluzive
• Evaluare și etapele următoare: model de rezumat al colectorii informațiilor
• Dezvoltarea unei viziuni comune privind incluziunea
• Evaluarea Fazei 5
• Pregătirea unui raport de sinteză final
• Rezumatul activității părților interesate: Faza 5
• Planificarea pentru durabilitate

Evaluarea proiectului vostru privind Școlile incluzive
O mare parte din planificarea și învățarea din Fazele 1 și 2 ale proiectului, unde ați adresat întrebări într-o
varietate de moduri unei varietăți de părți interesate din cadrul școlii, se va aplica în această fază.
Un accent major al acestei faze este revizitarea domeniilor prioritare pentru a afla ce s-a schimbat și ce
a permis sau a împiedicat schimbarea. Faza de evaluare este, de asemenea, o bună ocazie de a afla
opiniile persoanelor cu privire la viziunea lor privind incluziunea în școală și următoarele etape posibile pe
care școala trebuie să le abordeze în călătoria sa. Încurajarea părților interesate să privească înainte este
o bună modalitate de a menține dinamica în ceea ce privește incluziunea și de a vă asigura că traiectoria
școlii către incluziune va fi susținută și după încheierea proiectului Școli incluzive.
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În această secțiune vă vom ajuta să reflectați la propria metodologie de evaluare, explorând ce, pe cine și
cum ați putea solicita evaluarea progresului școlii voastre.
1. Ce să întrebați: întrebări pentru evaluare și etapele următoare
În ceea ce privește întrebările, sugerăm că există patru domenii la care să reflectați:
• Modificările în ceea ce privește domeniile prioritare
• Evaluarea motivelor pentru care lucrurile s-au schimbat (sau nu s-au schimbat)
• Viziunea pentru viitor
• Etapele următoare
Pentru elevi, aceste domenii vor fi acoperite în setul 6 al activităților din sala de clasă. Mai jos sunt câteva
întrebări pe care ați putea dori să le utilizați împreună cu părțile interesate adulte. Le puteți adapta sau
adăuga întrebări în funcție de școala voastră.
Prima întrebare se referă în special la domeniul (domeniile) vostru (voastre) prioritar(e):
• Dacă 0 este minimum și 10 maximum, cum ar trebui să arate / să sune / să se simtă un 10 pentru
[domeniul prioritar] acum în comparație cu momentul în care ați început proiectul?
Următoarele patru întrebări ar putea fi adresate în termeni generali sau în legătură cu fiecare domeniu
prioritar:
• Ce am făcut bine?
• Ce factori ne-au ajutat?
• Care au fost provocările? Cum am reușit să le depășim?
• Ce am putea face diferit dacă am relua proiectul?
Ultimele patru întrebări sunt mai generale:
• Care este cel mai important element de învățare pe care îl desprindeți din proiect?
• Care a fost cel mai bun lucru legate de proiect?
• Care este viziunea voastră pe termen lung privind incluziunea în această școală? În ce doriți
să creadă școala, ce doriți să aprecieze și să spere în ceea ce privește incluziunea?
• Care credeți că sunt etapele următoare pentru școală în călătoria către incluziune?
Este important ca aceste ultime patru întrebări să fie adresate tuturor părților interesate din cadrul școlii.
Acestea oferă o perspectivă utilă asupra învățării și a experiențelor individuale și vor contribui la planurile
viitoare pentru școală. De asemenea, este esențial să îi implicați pe toți în dezvoltarea viziunii, astfel încât
aceștia să dobândească un sentiment de apartenență la aceasta.
2. Cât de multe informații și de la cine?
Aceleași considerații ca și pentru Faza 2 trebuie avute în vedere și aici:
• Cât de amplu este proiectul? Acoperă toată școala sau o parte din școală? Prin urmare, de la
cine trebuie să colectăm informații de evaluare în timpul Fazei 5?
• Cât de multe informații de evaluare poate colecta și analiza în mod realist grupul central în
timpul avut la dispoziție? (Obiectivul aici este ca grupul central să elaboreze un scurt raport
pentru părțile interesate din cadrul școlii, care să rezume rezultatele evaluării și să prezinte
viziunea și etapele următoare.)
• Cât de multe informații de evaluare trebuie să colectate pentru a avea o imagine reprezentativă
a domeniilor prioritare în care părțile interesate din cadrul școlii vor avea încredere?
Puteți decide să revizitați aceeași echipă de părți interesate din școală pe care le-ați implicat în Faza 2 pentru
a le interoga în profunzime sau pentru a mări echipa. Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, nu uitați că este
important ca respondenții dumneavoastră să fie reprezentativi pentru demografia școlii. La fel ca în Faza 2,
este posibil să fie nevoie să fiți creativ cu privire la modalitățile de a-i implica pe părinți în evaluare.
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Este puțin probabil ca toate părțile interesate să fie implicate în oferirea unui feedback detaliat. Cu toate
acestea, este important ca tuturor să li se ofere șansa de a vă oferi contribuția lor cu privire la viziunea pe
termen lung a școlii. Câteva îndrumări cu privire la modul în care se poate realiza acest lucru pot fi găsite
mai jos în cuprinsul acestui document.
3. Modalități de colectare a informațiilor: chestionare, grupuri tematice și activități
Pentru continuitate și ușurință, puteți alege să păstrați pentru Faza 5 aceeași metodologie pe care ați utilizat-o
pentru Faza 2, dar nu există nicio cerință în acest sens dacă doriți să schimbați lucrurile.
În Faza 2 am scris câteva îndrumări cu privire la elaborarea și funcționarea chestionarelor, a grupurilor
tematice și a activităților. O bună idee ar fi să revizitați acum această orientare înainte de a decide asupra
metodologiei pentru Faza 5. Aici adăugăm câteva detalii despre Faza 5 pentru fiecare metodă.
Chestionare
Dacă decideți să utilizați chestionare, puteți:
• Utiliza întrebările sugerate mai sus în secțiunea 1. „Ce să întrebăm...?”
• Utiliza indicatorii selectați, relevanți din chestionarele de Faza 1: personal/director sau părinte.
• Utiliza o combinație de întrebări și indicatori sugerați.
• Adăuga propriile întrebări.
Nu uitați să includeți ultimele patru întrebări din secțiunea 1 de mai sus.
Grupuri tematice
Având în vedere că 45-60 de minute (poate puțin mai mult cu adulții) este un interval de timp optim pentru
grupurile tematice, este posibil să aveți nevoie să vă concentrați pe un domeniu prioritar în fiecare grup
tematic sau pur și simplu să puneți întrebările generale din secțiunea 1 de mai sus.
Activități
În setul 6 al activităților din sala de clasă includem câteva exemple de activități de evaluare care pot fi
utilizate împreună cu elevii. Aceste activități pot fi ușor adaptate pentru a fi utilizate împreună cu părțile
interesate adulte dacă doriți să le utilizați sau, desigur, aveți libertatea de a vă dezvolta propriile activități.
Nu uitați că puteți include activități și în grupurile tematice în cazul în care acest lucru este mai potrivit
pentru participanți.
Am inclus, de asemenea, un model în Faza 2 a setului de instrumente pe care personalul care conduce
grupuri tematice sau activități sau care colectează grupuri de chestionare, îl poate folosi pentru a rezuma
informațiile. În acest scop, grupul central va putea pregăti mai ușor raportul final de sinteză pentru proiect.
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Evaluare și etapele următoare: colectarea de informații

Model de rezumat
Scopul acestui model este de a oferi un exemplu și poate fi adaptat liber pentru a răspunde nevoilor școlii
voastre.
Domeniul (domeniile) prioritar(e): Notați domeniile prioritare acoperite în discuție:
1.
2.
3.

Informații colectate de la: Oferiți detalii referitoare la persoanele de la care au fost colectate
informațiile și la modul în care au fost colectate informațiile (grupul tematic, chestionare,
activitate).

Rezumat completat de: 					Data:

Rezumatul temelor comune: Domenii prioritare
Dacă 0 este minimum și 10 maximum, cum ar trebui să arate / să sune / să se simtă un 10 pentru
[domeniul prioritar 1] acum în comparație cu momentul în care ați început proiectul?

Dacă 0 este minimum și 10 maximum, cum ar trebui să arate / să sune / să se simtă un 10 pentru
[domeniul prioritar 2] acum în comparație cu momentul în care ați început proiectul?

Dacă 0 este minimum și 10 maximum, cum ar trebui să arate / să sune / să se simtă un 10 pentru
[domeniul prioritar 3] acum în comparație cu momentul în care ați început proiectul?
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Sinteza temelor comune: întrebări generale de evaluare
Ce am făcut bine?

Ce factori ne-au ajutat?

Care au fost provocările? Cum am reușit să le depășim?

Ce am putea face diferit dacă am relua proiectul?

Care este cel mai important element de învățare pe care îl desprindeți din proiect?

Care a fost cel mai bun lucru legate de proiect?

Care este viziunea voastră pe termen lung privind incluziunea în această școală? În ce doriți
să creadă școala, ce doriți să aprecieze și să spere în ceea ce privește incluziunea?

Care credeți că sunt etapele următoare pentru școală în călătoria către incluziune?
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Dezvoltarea unei viziuni comune privind incluziunea
„Pentru a derula o acțiune pozitivă, trebuie
să dezvoltăm aici o viziune pozitivă.”
Dalai Lama

În ultimul an școlar, ați început călătoria școlii voastre către incluziune. Veți fi acum în punctul în care
toate persoanele sunt familiarizate și mai confortabile cu: o parte din limbajul asociat incluziunii; valorile
incluzive; și unele dintre etapele pe care o școală poate urma pentru a deveni mai incluzivă. Unul dintre
obiectivele Fazei 5 este ca școala voastră să se bazeze pe această învățare și să înceapă să privească mai
departe în viitor în ceea ce privește incluziunea.
Ce?
O modalitate utilă de a începe să privești pe termen lung în viitor este de a dezvolta o viziune comună
privind incluziunea în propria școală: o declarație concisă, publică, care clarifică obiectivele școlii în materie
de incluziune și traiectoria sa.
De ce?
Oferă oamenilor un obiectiv comun către care să tindă, un scop comun, un scop colectiv. Este util și pentru
că oferă o „ancoră” la care se pot atașa diferite componente ale „acțiunilor pozitive” care au loc într-o
școală aflată pe drumul către incluziune.
Dacă obțineți procesul – „cum” de mai jos – corect, dezvoltarea unei viziuni privind incluziunea poate
reflecta cu adevărat convingerile și valorile pe care părțile interesate din cadrul școlii doresc să le dezvolte
și la care doresc să adere.
Cine și cum?
În această secțiune oferim câteva sugestii despre modul în care ar putea fi abordată dezvoltarea unei
viziuni comune privind incluziunea în școala voastră în timpul Fazei 5.
Începem cu un avertisment. Pentru unii oameni, cuvântul „viziune” poate declanșa conexiuni cu un set
de cuvinte aleatorii pe care le-a evocat altcineva, pe care le-a impus întregii școli. Acest tip de gândire va
determina oamenii să se „deconecteze” și să se gândească la viziune ca fiind ceva irelevant pentru ei, care
va apărea pe un perete sau pe un site.
Din motive evidente, trebuie să evitați acest tip de situație. Acesta este motivul pentru care am afirmat că
este important să acordăm tuturor părților interesate din cadrul școlii – nu doar celor pe care le veți implica
în activitățile de evaluare – șansa de a contribui la o viziune asupra incluziunii pentru școală.
Pe pagina următoare este o diagramă de flux pe poate doriți să o urmați, care arată etapele implicate în
realizarea viziunii privind incluziunea pentru școală. Diagrama de flux implică părți interesate din cadrul
școlii de două ori pentru a permite un nivel de dialog sporit pe tema viziunii. Acest proces va crește
angajamentul persoanelor față de viziune.
Mai jos, am elaborat o diagramă de flux separată pentru viziune, deoarece este foarte important ca toate
părțile interesate să aibă șansa de a-și oferi contribuția; numai utilizarea unui grup reprezentativ nu va fi
suficientă pentru a asigura o viziune comună.
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Crearea unei viziuni comune: diagrama de activitate
În timpul Fazei 5, oferiți tuturor părților interesate posibilitatea de a răspunde la întrebarea:
Care este viziunea voastră pe termen lung privind incluziunea în această școală?
Puteți găsi utile următoarele întrebări utile pentru clarificare sau sondare:
În ce doriți să creadă școala, ce doriți să aprecieze și să spere în ceea ce privește
incluziunea?
Modul în care organizați acest proces va depinde de școala voastră. În acest moment poate
fi util să vă reamintiți care sunt modalitățile de comunicare cu părțile interesate din cadrul
școlii (a se vedea Faza 1: Comunicarea cu părțile interesate din cadrul școlii). Pentru a vă
asigura că primiți contribuții din partea întregului personal, o idee bună ar fi să folosiți
o parte din întâlnirile personalului pentru a colecta opinii sau a conduce o activitate axată
pe elaborarea unei viziune privind incluziunea. Contribuțiile elevilor vor fi colectate prin
intermediul activităților de la clasă din setul 6.

Grupul central colectează și analizează contribuțiile părților interesate, selectând cuvinte-cheie
și expresii comune din feedbackul primit de la acestea.

Grupul central elaborează un proiect de viziune utilizând contribuțiile părților interesate.

Proiectul de viziune este partajat cu părțile interesate pentru observații, cu un termen clar
pentru feedback.

Grupul central se reunește pentru a modifica viziunea, folosind feedbackul primit de la părțile
interesate.

Versiunea finală a viziunii va fi partajată cu toate părțile interesate din cadrul școlii sub forma
unui rezumat.

Viziunea va fi publicată pe site / panouri de afișaj etc.
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Monitorizarea și evaluarea Fazei 5
La sfârșitul fiecărei faze a proiectului, este important să monitorizați și să evaluați progresul, astfel încât
învățarea rezultată să poată fi aplicată în faza următoare.
În tabelul de mai jos, vă propunem câteva întrebări de formulat și câteva modalități de evaluare a Fazei 5.
Acestea au titlul de ghid și pot fi adăugate/modificate pentru a se potrivi școlii voastre.
Monitorizare
sau evaluare?

Întrebări

Metode

Monitorizare

Care au fost realizările noastre (lucrurile
tangibile și măsurabile care trebuiau
să se întâmple în timpul Fazei 1)?
Au fost acestea finalizate?
Au fost acestea finalizate?

Utilizați documentul „Rezumatul
activităților” pentru a monitoriza
progresele înregistrate

Evaluare

Ce am făcut bine în această fază?
În ce măsură s-au angajat părțile
interesate în procesul de colectare
a informațiilor de evaluare?
În ce măsură s-au angajat părțile
interesate în crearea unei viziuni
pentru incluziunea în școală?
Ce factori au contribuit la progresul
înregistrat în această fază? Ce factori
au împiedicat progresul?
Ce am putea face diferit data viitoare?
Ce putem învăța în viitor?

Discuțiile cu grupul central
Analiza informațiilor evaluării
furnizate de părțile interesate
Analiza contribuțiilor părților
interesate în ceea ce privește
elaborarea unei viziuni

Pregătirea unui raport de sinteză final
După ce ați colectat:
• informațiile de evaluare atât de la părțile interesate, cât și din evaluarea grupului central din
Faza 5;
• feedbackul privind proiectul de viziune;
• sugestiile pentru etapele următoare,
sunteți pregătiți să începeți elaborarea raportului de sinteză final. Acesta nu trebuie să fie un document
lung sau academic, ci mai degrabă o apreciere a realizărilor școlii din cursul anului.
Grupul central va trebui să urmeze aceste etape pentru a elabora raportul:
- Colectarea informațiilor de evaluare și despre următoarele etape din chestionare, grupuri tematice
și activități, folosind modelele de sinteză a informațiilor privind următoarele etape.
- Analiza tuturor informațiilor, selectând temele comune.
- Finalizarea viziunii școlii privind incluziunea, care va fi introdusă în raportul de sinteză.
Cel mai important este ca raportul să fie clar și accesibil, iar oamenii să se poată implica în acesta. La fel
ca rezumatul realizat în Faza 2, acest raport final poate fi în orice format dorit de școala voastră: scris,
prezentare electronică, imagini adnotate, scurtmetraj sau o combinație a tuturor acestor formate.
Recomandăm ca raportul să includă secțiuni succinte care să acopere următoarele domenii (desigur, aveți
libertatea de a adăuga secțiuni, de a modifica rubrici etc.):
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• Scurtă introducere - includeți mulțumirile și aprecierile aici
• Punctul de plecare al școlii voastre în proiectul Școli incluzive
• Rezumatul etapelor călătoriei
• Exemple de acțiuni ale școlii pe parcursul prezentului an (momente importante, Săptămâna
incluziunii).
• Impactul acțiunilor școlii voastre.
• Învățăminte desprinse din proiect (rezumatul evaluării procesului pe care grupul central l-a
elaborat în fiecare fază).
• Perspective de viitor: viziunea școlii privind incluziunea și etapele următoare recomandate.
Partajarea activității de elaborare a raportului între membrii grupului central va contribui la menținerea unui
volum de lucru gestionabil.
Dacă elaborați un raport scris sau o prezentare electronică, nu uitați să includeți imagini vizuale și materiale
video/audio dacă acest lucru este posibil. Mențineți un limbaj simplu astfel încât să fie înțeles atât de elevi,
cât și de adulți.
După ce raportul este elaborat, va trebui să-l diseminați la scară amplă cu părțile interesate din cadrul școlii.
Liderul școlii

• Conduce grupul central în procesul de evaluare: revizitarea părților interesate
pentru opinii; colaționarea și analizarea rezultatelor; utilizarea acestor rezultate
pentru a determina prioritățile următoare.
• Conduce grupul central în elaborarea unui proiect de viziune pe termen lung privind
incluziunea în școală, și comunică și discută această viziune cu părțile interesate din
cadrul școlii.
• Conduce planificarea durabilității, asigurându-se că incluziunea rămâne o parte
centrală a agendei școlare după încheierea perioadei formale a proiectului.

Grupul central

• Organizează procesul de evaluare: revizuirea opiniilor părților interesate; reunirea
și analizarea rezultatelor; utilizarea acestor rezultate pentru a determina prioritățile
următoare.
• Elaborează un proiect de viziune pe termen lung privind incluziunea în școală;
comunică și colectează opinii cu privire la această viziune din partea părților
interesate din cadrul școlii.
• Planifică durabilitatea, asigurându-se că incluziunea rămâne o parte centrală
a agendei școlare după încheierea perioadei formale a proiectului.

Prietenul critic

• Oferă sprijin liderului școlii și grupului central cu privire la evaluare, viziune și
activitățile etapelor următoare.
• Oferă sprijin grupului central în elaborarea raportului final de sinteză.
• Oferă sprijin liderului școlii și grupului central în ceea ce privește planificarea
durabilității.

Membrii
personalului/
directori

• Participă la activități legate de evaluare, viziune și de etapele următoare.
• Primesc raportul final de sinteză.

Elevi

• Participă la activități legate de evaluare, viziune și de etapele următoare.
• Primesc raportul final de sinteză.

Părinți/alte
• Participă la activități legate de evaluare, viziune și de etapele următoare
părți interesate • Primesc raportul final de sinteză
din cadrul școlii
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Planificarea pentru durabilitate
Rolul final pentru grupul central în prezentul an școlar este să se gândească la cum să realizeze:
• Menținerea și dezvoltarea în continuare a profilului incluziunii în întreaga școală.
• Susținerea concentrarea asupra călătoriei școlii către incluziune și a dinamicii acesteia.
• Integrarea incluziunii în structurile de planificare a dezvoltării existente ale școlii, acum că
proiectul ca entitate separată a ajuns la final.
Vă sugerăm să organizați o întâlnire în care acestea sunt singurele două puncte din agendă, alocând timp
să se genereze multe idei și să se formuleze câteva recomandări pentru conducerea superioară a școlii.
Această întâlnire ar fi, de asemenea, o importantă oportunitate de a spune mulțumesc grupului central
pentru toată munca dificilă depusă de-a lungul anului, în orice mod este potrivit pentru școala voastră.
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Introducere în activitățile din sala de clasă
Bine ați venit la activitățile din sala de clasă. Această introducere a fost concepută pentru:
• a vă prezinta structura și stilul activităților;
• a vă oferi informații cu privire la pregătirea pentru realizarea activităților.
Citiți fiecare secțiune înainte de a realiza activitățile.

1. Structura activităților din sala de clasă
Există două direcții de activități în sala de clasă: una pentru elevii cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani și una
pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Analizați-le pe amândouă. Dacă aveți un grup matur de copii
de 11 ani, aceștia vor putea accesa activitățile pentru elevii de vârste mai mari. Dacă analizați activitățile pentru
copii cu vârsta de 12-15 ani și decideți că elevii voștri au nevoie de elemente mai puțin complexe, puteți utiliza
activitățile pentru elevii de vârstă mai mică.
Veți observa, dacă analizați ambele componente, că există unele suprapuneri în activități, deoarece acestea
sunt potrivite pentru ambele grupe de vârstă. Cu toate acestea, nivelul de interogare este conceput pentru
a fi mai profund pentru setul de activități pentru copii de 12-15 ani – și poate fi, desigur, și mai profund
pentru elevi, după caz, prin adaptarea întrebărilor, pe care sunteți încurajați să o faceți.
Activitățile acoperă cinci domenii tematice:
6. Înțelegerea diversității
7. Înțelegerea incluziunii
8. Valori și acțiuni incluzive
9. Școala noastră și incluziunea 1: Acum și în acest an
10. Școala noastră și incluziunea 2: Revizuirea și perspectiva de viitor
În domeniile tematice 1, 2 și 3 există, de obicei, șase activități pentru fiecare temă (tema 2 pentru elevii cu
vârste cuprinse între 12 și 15 ani include șapte activități). În domeniile tematice 5 și 6 există trei activități
pentru fiecare temă.
Tabelele de mai jos prezintă seturile și activitățile pentru fiecare componentă și faza proiectului de care este
legat fiecare set. Rețineți că ordinea seturilor de activitate este flexibilă. Dacă doriți, de exemplu, să începeți
cu setul 4 ca exercițiu de evaluare comparativă, puteți să o faceți! Dacă începeți cu setul 4, vă recomandăm
să prezentați elevilor mai întâi termenii utilizați în setul de activități, pentru a vă asigura că îi înțeleg.
Tabel cu seturi de activități: Grupa de vârstă 9-11 ani Tabel cu seturi de activități: Grupa de
vârstă 12-15 ani

Titlul setului de activitate Lista de activități

În legătură cu...

Înțelegerea diversității

Faza 1
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Titlul setului de activitate Lista de activități

În legătură cu...

Înțelegerea incluziunii

1. Înăuntru sau în afara?
Faza 1
2. Diferit, dar egal
3. Forțați cercul
4. O pungă de diferențe
5. Echitatea nu înseamnă egalitate.
6. Transmiterea mesajului

Faza 1

Valori și acțiuni
incluzive

1. Valori mimă
2. Valori pentru incluziune
3. Prima zi a Martei: Exemplul 1
4. Prima zi a Martei: Exemplul 2
5. Valorile noastre din clasă
6. În clasa noastră vom...

Faza 1

Școala noastră și
incluziunea 1: Acum
și în acest an

1. Sala noastră de clasă
2. Școala noastră
3. Eu!

Faza 1

Școala noastră
și incluziunea 2:
Revizuirea și
perspectiva de viitor

1. Sala noastră de clasă
2. Școala noastră
3. Eu!

Faza 5

Tabel cu seturi de activități: Grupa de vârstă 12-15 ani
Titlul setului de activitate Lista de activități

În legătură cu...

Înțelegerea diversității

1. Test rapid
2. Găsiți pe cineva care...
3. Lumea noastră
4. Care este aspectul bun al diversității?
5. Provocările diversității
6. Sărbătorirea diversității

Faza 1

Înțelegerea incluziunii

1. Înăuntru sau în afara?
2. Forțați cercul
3. A fi inclus – sau nu
4. Drepturile omului și incluziunea
5. Educația și incluziunea – o pungă
de diferență
6. Echitatea nu înseamnă egalitate.
7. Transmiterea mesajului

Faza 1

Valori și acțiuni
incluzive

1. Valori mimă
2. Valori incluzive în școală
3. Acțiuni și valori incluzive
4. Prima zi a Khadejei: Exemplul 1
5. Prima zi a Khadejei: Exemplul 2
6. Clasa noastră: valori și acțiuni

Faza 1

Școala noastră și
incluziunea 1: Acum
și în acest an

4. Clasa noastră
5. Școala noastră
6. Eu

Faza 1

Școala noastră
și incluziunea 2:
Revizuirea și
perspectiva de viitor

4. Clasa noastră
5. Școala noastră
6. Eu

Faza 5

Între seturile 4 și 5, veți observa că există un decalaj. În acest timp, elevii vor fi implicați în punerea
în aplicare a planului de acțiune al școlii și ar putea participa, de asemenea, la activitățile de
planificare a grupurilor pentru Săptămâna incluziunii.
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În acest timp vă sugerăm ca, împreună cu elevii, să proiectați un proiect ca parte a planului de acțiune al
școlii care urmărește schimbările în materie de incluziune – la școală, în clasă și/sau la nivel individual.
Proiectele de acest gen:
• sunt neprețuite pentru menținerea unui profil ridicat al incluziunii în școală;
• acționează ca motivatori ai schimbării;
• mențin dinamica schimbării;
• pot contribui la colectarea dovezilor pentru monitorizarea și evaluarea proiectului.
De exemplu, elevii ar putea concepe:
• un album care ilustrează schimbarea prin fotografii, imagini și text;
• un jurnal, blog sau vlog regulat;
• calendarul care marchează evenimentele-cheie și învățarea;
• podcasturi în care diferite persoane sunt intervievate despre ceea ce se întâmplă;
• o serie de scurtmetraje, de exemplu capete vorbitoare, care ilustrează o schimbare în școală.

2. Stilul activităților din sala de clasă
Mesajul general pe care dorim să-l transmitem cu privire la aceste activități este unul de flexibilitate. Aici,
vom prezenta modul în care acestea au fost proiectate și vom oferi unele opțiuni pentru a le adapta astfel
încât acestea să fie potrivite pentru elevii voștri.
Activitățile din sala de clasă au fost concepute pentru a fi „fără tehnologie”, adică nu au nevoie deloc de
tehnologie în sala de clasă. Există o activitate (setul 1, activitatea 3, vârsta 12-15 ani) care oferă o alegere
între „fără tehnologie”, „tehnologie redusă” sau „tehnologie”. Toate activitățile pot fi dezvoltate pentru
a utiliza tehnologia în orice mod doriți, prin utilizarea de filme, audio, imagini, exemple de text etc. Le puteți
adaptați pentru a se potrivi contextului vostru, elevilor voștri, elementelor pe care le aveți la dispoziție și
elementelor care vă sunt confortabile în sala de clasă.
Activitățile vă vor ajuta să construiți comunități incluzive la nivelul școlii voastre, unde elevii ajung să se
cunoască, să înțeleagă, să aibă încredere și să se sprijine reciproc mai bine. Activitățile
sunt practice, interactive și de multe ori au un element la alegere integrat (pe care le puteți extinde după
cum este necesar). Acestea au fost dezvoltate utilizând un set de principii pedagogice incluzive, printre care:
• Începând de la ceea ce este deja cunoscut și corelând elementele cu ceea ce este deja
cunoscut
• Predarea și învățarea eșafodată și diferențiată
• Crearea de spațiu ca elevii să-și facă vocea auzită
• Dezvoltarea unor rezultate clare, realizabile și măsurabile ale învățării
• Afirmarea diversității
Dacă este posibil, se utilizează metode multimodale și multisenzoriale. Puteți spori utilizarea acestor metode
în funcție de nevoile elevilor și de elementele pe care le aveți la dispoziție în sala de clasă (a se vedea primul
paragraf de mai sus – tehnologia poate fi foarte utilă aici).
Activitățile pot fi realizate una după alta sau ca activități de sine stătătoare. Deși au fost concepute să
decurgă din activitatea 1 la 6 (sau 7), pentru a utiliza cunoștințele construite cumulativ, nu există nicio
obligație de a le furniza pe toate. Puteți alege care se potrivește cel mai bine contextului și elevilor voștri;
puteți include activități în programele școlare existente; sau puteți adăuga activități. O listă incipientă
a resurselor pentru activități poate fi găsită la sfârșitul prezentului document.
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Modul în care realizați activitățile este, de asemenea, flexibil. De exemplu, le-ați putea realiza prin:
• abilități de viață sau dezvoltare personală;
• domenii tematice diferite;
• timp de meditație; sau
• o combinație a celor de mai sus.
Dacă vă decideți să realizați activitățile prin diferite domenii, o bună idee ar fi să vă întâlniți cu colegii și să
finalizați un exercițiu de cartografiere pentru a identifica care activități ar putea fi realizate cel mai bine prin
intermediul cărui domeniu.
Termenele sunt estimate. Vă cunoașteți elevii și știți cel mai bine cât timp au nevoie pentru a finaliza
o activitate. De asemenea, puteți împărți multe dintre activități în părți diferite și le puteți realiza în segmente
scurte, în cazul în care acest lucru ar funcționa mai bine pentru elevii voștri.
Grupurile sunt importante. Am folosit o combinație de:
• Reflecție individuală
• Discuții pe perechi
• Sarcini pentru grupuri mici (trei sau patru elevi)
• Sarcini pentru grupuri mai mari (cinci sau șase elevi)
• Întreaga discuție din clasă
Dacă doriți să schimbați cifrele în grup pentru o activitate pentru că s-ar potrivi mai bine elevilor voștri,
puteți face acest lucru.
Pentru a promova dezvoltarea unei comunități de incluzive, elevii vor trebui să lucreze cu toți ceilalți din
clasa lor, astfel încât să-i cunoască și să-i înțeleagă mai bine. Atunci când formați grupuri pentru activități,
asigurați-vă că implicați elevii cu abilități diferite, mixte.
Puteți face acest lucru în mod aleatoriu, prin proiectare sau folosind o combinație de grupuri aleatorii și
proiectate. În cadrul activităților pentru copii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, unele grupuri vor fi alcătuite
din elevi care aleg o anumită activitate.
Vi se poate părea util, de asemenea, să structurați munca în grup, alocând unor elevi diferiți sarcini diferite,
de exemplu: cronometrare; înregistrare; facilitare, prezentare etc. Puteți citi mai multe despre acest lucru aici:
https://teachingcenter.wustl.edu/resources/active-learning/group-work-in-class/using-roles-in-group-work/
Există, de asemenea, o mulțime de resurse online, care prezintă roluri pentru elevi, dacă doriți să încercați
acest mod de lucru.
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3. Facilitarea activităților
Rolul vostru ca adulți în aceste activități este puțin diferit de cel tradițional. Acesta constă în a facilita
învățarea elevilor: a organiza, a alimenta, a gestiona, a pune întrebări, a clarifica, a rezuma, a antrena,
a încuraja, a sprijini și a provoca. O parte importantă a rolului de facilitator se bazează pe cât de mult poți
asculta și răspunde, cu o curiozitate autentică și cu un grad de flexibilitate, la ceea ce spun elevii pentru a-i
ajuta să construiască învățarea pentru ei înșiși.
Pentru ca facilitarea activităților să fie cât mai reușită, va trebui:
• Să citiți și să interiorizați activitățile înainte de a le facilita.
• Să vă gândiți în avans la problemele care ar putea apărea în timpul activităților și la modul în
care veți răspunde la acestea.
• Să organizați spațiului și resursele pentru desfășurarea anticipată a activităților.
• Să adaptați activitățile pentru accesibilitate în funcție de necesități pentru a permite participarea
egală la acestea pentru cursanții voștri (a se vedea mai jos pentru detalii suplimentare).
• Să arătați angajamentul față de facilitarea activităților atunci când le conduceți: dacă o faceți
voi, și elevii o vor face!
Adaptarea activităților
Voi sunteți experții elevilor și este important să adaptați activitățile după cum este necesar pentru a vă asigura
că toți elevii pot lua parte la acestea și învăța din ele în mod echitabil. Aici, includem câteva puncte generale
despre adaptarea activităților:
• Dacă aveți posibilitatea de a vorbi cu elevii care vor beneficia de pregătirea anterioară sesiunii
despre activități pentru a le permite să participe, faceți acest lucru.
• În cazul în care activitățile includ zgomotul ca un stimul, găsi modalități de a face indicii vizuale
în schimb, dacă zgomotul va fi prea mult pentru unii elevi.
• În cazul în care activitățile includ mișcare, asigurați-vă că există spațiu și timp adecvat pentru
a muta pentru toți elevii, și creați perechi, dacă este necesar.
• Dacă știți că aveți elevi care ar putea găsi activități provocatoare emoțional sau social, există
mai multe modalități de adaptare a activităților detaliate în secțiunea de mai jos.
• Folosiți punctele forte ale elevilor în timpul lucrului în grup, astfel încât să poată învăța unii de
la alții; de exemplu, solicitați elevilor cărora știți că le place să scrie să noteze; elevilor care sunt
încrezători în activități bazate pe dramă să îi sprijine pe alții care sunt mai puțin încrezători.
Menținerea siguranței emoționale a elevilor
În cele din urmă, dar important, asigurați-vă că asigurați facilitarea într-un mod care menține elevii în
siguranță din punct de vedere emoțional. Unele dintre activități – în special cele pentru grupa de vârstă
mai mari – necesită un nivel de discuție (mai ales inter pares) care poate aduce la suprafață probleme
emoționale pentru unii elevi. Este important ca, în calitate de facilitator, să fiți conștienți de structurile
școlare existente pentru sprijinirea emoțională a elevilor și utilizarea acestora după cum este necesar.
În plus, există mai multe lucruri pe care le puteți face în calitate de facilitator pentru a menține siguranța
emoțională a elevilor, de exemplu:
• Fiți deschis cu elevii despre emoții – că ele există și că este firesc să te lupți cu ele uneori
(în special în timpul adolescenței, când creierul trece printr-un proces de „reconectare”).
• Faceți din „trecere” un răspuns obișnuit, acceptat la întrebări în situații de grup ca întreg –
de exemplu, cercuri.

oﬃcina sans

103

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

• Clarificați faptul că elevii trebuie doar să împărtășească ceea ce sunt confortabil să
împărtășească – activitățile nu sunt legate de necesitatea de a împărtăși secretele lor cele
mai profunde.
• Dacă este cazul (și anume, dacă aceasta nu va provoca anxietate suplimentară), vorbiți cu
elevii în mod individual înainte de sesiuni, astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru ceea ce
se va întâmpla.
• Încurajați crearea unei atmosfere care să permită să se vorbească despre emoții, dar și furnizați
și o „cutie cu preocupări” în care elevii să-și poată plasa preocupările în mod confidențial și să
știe că vor primi sprijin din partea personalului.

Lista resurselor pentru activități
Există o gamă largă de resurse practice și interactive bazate pe internet pentru sala de clasă, legate de
incluziune și evaluare. Mai jos sunt unele care au contribuit la crearea acestor activități de clasă.
Artworks Creative Communications: Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
Australian Government: Harmony Week
https://www.harmony.gov.au/get-involved/schools/lesson-plans/
Consiliul Europei: All Different, All Equal
https://rm.coe.int/1680700aac
Consiliul Europei: Compasito - Manual on Human Rights for Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Consiliul Europei: Compass – Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Kidscape: Celebrating difference and promoting friendship
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1-ks3.pdf
London Borough of Brent: Living in a Diverse World
https://www.brent.gov.uk/media/387128/Living%20in%20a%20diverse%20world.pdf
UK Equality and Human Rights Commission: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-plan-ideas/lesson-8what-are-human-rights
Unicef: UN Convention on the Rights of the Child
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
Welsh Government: Understanding and preventing bullying: A lesson plan for Key Stage 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-and-preventing-bullyingLesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Sperăm să vă placă să facilitați activitățile din sala de clasă cu elevii voștri.
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Setul 1: Diversitate Grupa de vârstă: 9-11
Activitatea 1. Scaune muzicale
Timp
10 minute
Prezentare generală
O activitate de încălzire pentru a-i activa pe elevi și a introduce conceptele de asemănare
și diferență.
Obiectiv(e)
Copiilor le este oferită posibilitatea de a lucra ca un grup în mod interactiv
Își pot demonstra conceptele de diferență și asemănare într-un mod practic
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Spațiu de lucru într-un cerc
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după Compasito: Manualul privind drepturile copiilor
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_3/1.html#19
Aranjați scaunele într-un cerc apropiat. Nu ar trebui să aveți un scaun în cerc – ar trebui
să existe un scaun mai puțin decât numărul de persoane implicate în activitate.
Mutați-vă în mijlocul cercului și explicați-le că îți vei spune numele și vei face o declarație
despre voi, de exemplu: „Eu sunt X și sunt stângaci”, „Eu sunt X și am o pisică” sau
„Eu sunt X și nu-mi place să mănânc ___”.
Atunci când faceți declarația, toți cei pentru care această afirmație este adevărată trebuie să
schimbe scaunele. Ei pot merge oriunde în cerc, dar nu la scaunul de lângă ei – e prea ușor!
Încercați să vă luați un scaun. Copilul rămas fără scaun se mută în mijlocul cercului și face
o declarație despre el însuși și despre toată lumea pentru care declarația este adevărată.
Continuați până când majoritatea copiilor au avut ocazia să se prezinte în acest mod.
Întrebări
- Ce ați observat? S-a mutat toată lumea în același timp?
- Dacă au făcut-o, de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? (Aici încercați să obțineți
cuvinte legate de asemănare.)
- Dacă n-au făcut-o, de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? (Aici încercați să obțineți
cuvinte legate de diferență.)
- Ce vă spune această activitate despre noi ca ființe umane?
Încheiați rezumând că, în calitate de ființe umane, avem asemănări, dar avem, de asemenea,
multe diferențe.
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Activitatea 2: Perechi aleatorii
Timp
10 minute
Prezentare generală
O scurtă activitate care să permită copiilor dintr-o clasă să vorbească unor diferite persoane
din clasa lor și să afle câte ceva despre fiecare dintre ele
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să descopere mai multe diferențe și asemănări între ei
- să recunoască și să explice semnificația termenului „divers”
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Spațiu pentru deplasare
Dacă doriți, un clopot sau un fluier – sau puteți folosi bătutul din palme
Instrucțiuni
Cereți-le copiilor să se răspândească și să găsească un loc în sala. Când scoateți un sunet
cu clopoțelul, fluierul sau bateți din palme, trebuie să se plimbe prin sală până repetați
sunetul. Apoi trebuie să formeze o pereche cu persoana cea mai apropiată de ei.
Când repetați sunetul, verificați-i dacă copiii sunt în pereche cu persoana cea mai apropiată
de ei. Dacă aveți un număr impar de copii, cereți unui copil să formeze un grup de trei cu
alții doi.
Când sunt în pereche, cereți-le copiilor să afle unii de la alții în ce fel sunt asemănători și în
ce fel sunt diferiți. Repetați această activitate încă o dată.
Repetați din nou activitatea, dar de data aceasta cereți copiilor să găsească două asemănări
și două diferențe. Apoi repetați ultima dată, cerându-le să găsească câte trei din fiecare.
Întrebări
- Ce ați observat în timpul derulării activității pe măsură ce se derula?
- V-a surprins ceva?
- Cum te-ai simțit vorbind cu o mulțime de oameni diferiți despre tine?
- A fost mai ușor să găsești asemănări decât diferențele, sau invers, sau la fel?
Este posibil să se găsească asemănări și diferențe între toți. Diferențele noastre înseamnă
că toți suntem unici și acest lucru face ca lumea să fie un loc divers.
- Ce credeți că înseamnă „divers”?
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Activitatea 3: Acesta este cartoful meu!
Timp
20 minute
Prezentare generală
O activitate a unui grup mic care încurajează copiii să vorbească despre diferențe,
apoi introduce ideea de asemănări și nevoi comune
Obiectiv(e)
Elevii
- vor ilustra caracteristicile diversității prin crearea unei povești de viață
- vor recunoaște că deși există multe diferențe între oameni, toți împărtășesc aceleași
asemănări de bază
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de trei copii
Resurse
- Un cartof (sau altă legumă sau un fruct) pentru fiecare grup de trei – acestea trebuie să fie
asemănătoare din punctul de vedere al dimensiunii, formei, culorii etc.
- Pungă
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după Kidscape: Celebrarea diferenței și promovarea
prieteniei
https://www.kidscape.org.uk/media/1021/classroom_activities_celebrating_difference_ks1ks3.pdf
Organizați clasa în grupuri de trei. Oferiți fiecărui grup câte un cartof. Cereți fiecărui grup
să inspecteze cu atenție cartofii și să observe caracteristicile acestora, cum ar fi umflături,
marcaje, pete etc.
Apoi cereți fiecărui grup să dea cartofului un nume și să inventeze o poveste de viață pentru
el ca și cum ar fi o persoană, de exemplu, câți ani are, câți frați și surori are, ce face pentru a se
amuza, ce mâncare îi place și ce nu îi place, culoarea sa preferată etc. Pot fi cât de creativi
doresc în povestea lor. Cereți fiecărui grup să prezinte câte un lucru interesant despre viața
cartofului lor.
Adunați toți cartofii într-o pungă și amestecați-i. Puneți-i în mijlocul sălii și întrebați fiecare
grup dacă își pot identifica cartofii. Asta ar trebui să fie o provocare grea.
Întrebări
- Ți-a fost greu să-ți identifici cartofii? Dacă da, de ce?
- Ce ne spune asta despre cartofi? (Ideea aici este că, deși sunt diverși, toți sunt cartofi și,
prin urmare, împărtășesc asemănările de bază)
- Ceea ce am aflat despre cartofi se aplică și ființelor umane? Am văzut deja că suntem
unici și acest lucru face lumea diversă, dar avem și câteva asemănări de bază comune?
Dacă da, care ar putea fi acestea?
- Oamenii asemănători au diferențe? Au oameni diferiți asemănări?
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Activitatea 4: Steaguri
Timp
45 de minute
Prezentare generală
O activitate de grup în care copiii realizează un steag care arată diferențele lor și cel puțin
o asemănare comună
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să demonstreze caracteristicile care îi fac cine sunt, precum și asemănările care îi
conectează
- să coreleze diversitatea din clasa lor cu comunitatea și lumea mai largă
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
- coală de hârtie A4
- flipchart sau hârtie glasată
- creioane sau pixuri colorate
- lipici
- imagini cu steaguri în cazul în care acest lucru ar ajuta eșafodarea activității pentru grupul
vostru
Instrucțiuni
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase. Sarcina grupului este de a crea un steag
pe o bucată mare de flipchart sau pe hârtie glasată care să arată fiecare persoană în
caracteristicile unice ale grupului, precum și asemănări care conectează grupul. În acest
moment, ați putea dori să analizați termenii „unic” și „caracteristici” cu clasa pentru a verifica
înțelegerea lor și să oferiți câteva exemple (hobbyuri, plăceri, antipatii, trăsături etc.).
Dacă doriți să descompuneți activitatea și mai mult, ați putea cere grupurilor să discute:
1. Asemănările care le conectează, apoi să le aleagă pe cele care sunt cele mai importante
pentru ei pentru a le afișa pe steagul lor și a le marca.
2. Unde anume pe steagul lor vor să afișeze asemănările lor într-un mod care să arate că
grupul este conectat.
3. Cum își vor arăta fiecare caracteristicile unice. (Cea mai simplă modalitate de a face acest
lucru este prin utilizarea unei coli de hârtie A4 pentru fiecare persoană pentru a-și proiecta
propria secțiune a steagului, care poate fi apoi lipită pe coala mare de hârtie).
Grupurile își creează apoi steagul – amintiți-le să fie cât mai creative posibil. Pot folosi
simboluri, imagini și/sau cuvinte.
Odată ce steagurile sunt gata, partajați-le folosind una dintre următoarele modalități:
- O plimbare prin galerie: puneți steagurile pe perete, plimbați-vă în sală pentru a le vedea.
- O plimbare la masă: grupurile își lasă steagurile pe masă și se mută pentru a le vedea pe
celelalte.
- Un mesager: un membru al grupului vizitează un alt grup cu steagul lor și îl prezintă; face acest
lucru până când toate grupurile au văzut toate steagurile – schimbați mesagerul de fiecare dată
- Trecere: treceți fiecare rundă de steaguri de la un grup la alt grup pentru a le vedea și a
face observații.
- Prezentări: fiecare grup își prezintă steagul întregii clase.
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Întrebări
Dacă lăsați grupurile să privească în mod independent steagurile, puneți-le copiilor câteva
întrebări pe care să le discute în timp ce le privesc.
- Ce ați observat despre gama de caracteristici unice în clasă? Ce vă spune asta despre
diversitatea clasei? În ce moduri suntem noi diferiți? (Abilități, calități, modul în care
comunicăm, modul în care învățăm, contextul nostru, abilitățile noastre, modul în care
funcționează corpul nostru – handicapul, sănătate, personalitățile noastre etc.)
- Ați putea ghici cui îi aparțineau oricare dintre caracteristicile unice de pe steaguri?
Cum v-a ajutat realizarea acestui lucru?
- Ce ați observat despre asemănările care au conectează diferitele părți ale steagului?
Grupurile au aceleași asemănări? Care au fost unele dintre acestea?
- Ce ne spune această activitate despre clasa noastră?
- Ce ne-ar putea spune despre diversitate și întreaga noastră școală?
- comunitatea noastră locală?
- țara noastră?
- lume?
Principalele puncte de aici sunt:
- toată lumea poate să înțeleagă că lumea este plină de diversitate și că este o parte
obișnuită a vieții;
- pe lângă faptul că sunt diverși, oamenii din întreaga lume împărtășesc asemănări și sunt
conectați prin aceste asemănări.
Afișați steagurile în sala de clasă la sfârșitul sesiunii.

Activitatea 5: Trei întrebări
Timp
60 minute (puteți descompune această activitate în trei părți separate de câte 20 de minute
fiecare)
Prezentare generală
Trei întrebări cu trei activități de grup diferite pentru a explora aspectele pozitive ale diversității
și provocările pe care le poate aduce
Obiectiv(e)
Copiii pot examina și explica aspectele pozitive, precum și unele dintre provocările pe care
diversitatea le aduce în viața lor
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
Întrebarea 1 – flipchart sau hârtie glasată, pixuri
Întrebarea 2 – scenariu pentru fiecare grup, note adezive
Întrebarea 3 – spațiu
Instrucțiuni
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase. Spuneți-le că vor avea trei întrebări de discutat.
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Întrebarea 1: De ce e bine să fim diferiți?
Oferiți fiecărui grup câte o coală de hârtie de tip flipchart sau glasată și cereți-le să
completeze o diagramele păianjen care să arate cât mai multe lucruri la se pot gândi că sunt
bune în a fi diferite. Ei pot folosi imagini sau text. Pentru început, ați putea dori să le oferiți
câteva exemple din propria voastră viață, sau să le cereți lor câteva exemple, de exemplu
este mai interesant, înseamnă să învățați limbi diferite, să încercați diferite alimente etc.
Primiți feedbackul prin completarea unei liste întregi a grupului prin obținerea unei idei de la
fiecare grup pe rând, care poate fi afișată în clasă. Solicitați aceasta un copil căruia îi place
să scrie. Folosiți întrebări pentru a-i determina pe copii să explice răspunsurile, întrebați-i
dacă alții sunt de acord și creați o discuție în timp ce analizați feedbackul.
Concluzie: există o mulțime de lucruri utile, interesante, distractive (etc.) legate de ideea de
a fi diferit.
Întrebarea 2: Este întotdeauna ușor să fii diferit?
Scenariu
Marta tocmai s-a mutat într-o țară nouă. Este prima ei zi la noua ei școală. Ea poate vorbi doar
câteva cuvinte în limba noii sale țări.
Dacă ai fi Marta, cum te-ai simți? Înainte ca grupul să înceapă să discute scenariul, cereți-le
câteva idei despre provocările cu care cred că s-ar putea confrunta Marta la școală în acea zi.
Oferiți fiecărui grup câte o copie a scenariului de mai sus și mai multe note adezive. Cereți‑le
să scrie toate sentimentele pe care le-ar simți dacă ar fi Marta. Ar trebui să scrie un singur
sentiment pe fiecare notă adezivă.
Atunci când grupurile au terminat, cereți unei persoane din fiecare grup să lipească notele
adezive ale grupului pe o tablă. Dacă văd o notă adezivă cu același sentiment, ar trebui
să le reunească. Odată ce notele adezive sunt pe tablă, reflectați alături de clasă asupra
sentimentelor pe care le-au sugerat, arătând care sunt cele mai comune.
Concluzie: Nu e întotdeauna ușor să fii diferit.
Dacă doriți să provocați clasa în continuare și să extindeți discuția, ați putea să-i întrebați
ce alte situații ar putea fi dificile din cauza diferențelor sau să vorbiți despre propriile lor
experiențe.
Întrebarea 3: Cum ar fi dacă am fi toți la fel și nu ar exista diversitate?
Adresați această întrebare fiecărui grup. Sarcina lor va fi de a crea o mimă despre cum ar fi
dacă am fi toți la fel. Înainte de a începe, adunați câteva cuvinte din clasă pentru a descrie
cum cred ei că ar fi ca și scrieți-le pe tablă pentru a oferi un instrument de lucru. Odată ce ați
făcut acest lucru, asigurați-vă că înțeleg ce înseamnă o mimă. Exemplificați sau cereți unora
dintre copii să exemplifice. V-ați putea gândi la: să arăți la fel, să te miști la fel, să mănânci în
același fel etc.
Odată ce mimii sunt gata, cereți fiecărui grup să îi prezinte clasei pe ai lor. Adresați câteva
întrebări restului clasei:
- Ce credeți că a arătat mimul?
- La ce v-a făcut să vă gândiți?
- Cum v-a făcut să vă simțiți?
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Întrebări
- Care sunt gândurile voastre despre diversitate acum că ați terminat toate aceste activități?
- Aspectele pozitive pe care le aduce diversitatea fac să merite să facem față provocărilor?
Explicați de ce da sau de ce nu.
Dacă doriți, ați putea adresa această ultimă întrebare ca o linie de „acord-dezacord”, unde
un capăt al sălii este în „acord”, iar celălalt este în „dezacord”.
Acord-dezacord
Copiii se mută într-un loc care-și arată modul lor de gândire de-a lungul continuumului:
dacă sunt de acord, merg la capătul de acord; dacă nu sunt de acord merg la capătul
de dezacord; dacă sunt indeciși sau au sentimente amestecate, se plasează de-a lungul
liniei în punctul în care își descriu cel mai bine sentimentele.
Apoi, cereți-le copiilor să vorbească despre motivele pentru care s-au plasat într-un un
anumit punct. După o discuție care permite opinii diferite, puteți întreba dacă vreunul dintre
copii – auzind punctele de vedere ale altora – dorește să se mute în altă parte de-a lungul
liniei. Preluați feedbackul de la câțiva copii care se mută.

Activitatea 6: Să sărbătorim!
Timp
60 de minute
Prezentare generală
Activitatea grupului care va produce idei pentru Săptămâna incluziunii mai târziu în cursul anului
Obiectiv(e)
Copiii lucrează împreună pentru a crea un plan pentru o modalitate de a sărbători diversitatea
în școală
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
Hârtie și pixuri
Să sărbătorim! Planul de activitate
Instrucțiuni
Reamintiți-le copiilor toate lucrurile pozitive pe care le-au spus despre diversitate în
activitatea 5. Pentru că aduce atât de multe lucruri pozitive și este peste tot în jur, diversitatea
merită sărbătorită. Astăzi ei vor face un plan în grupuri pentru un mod de a sărbători
diversitatea în școală. Explicați că, mai târziu în cursul anului, școala va avea o săptămână
cu o mulțime de activități diferite (Săptămâna incluziunii) și planurile pe care le fac astăzi vor
fi prezentate persoanelor care vor organiza săptămâna.
Înainte de a organiza copiii în grupuri, începeți cu colectarea ideilor copiilor despre diferite
moduri de a sărbători: petreceri, mâncare, dans, muzică etc. Întrebați clasa cum pot
conecta aceste moduri de a sărbători cu ceea ce au învățat despre diversitate până acum.
De exemplu, ce au învățat ei despre alimentele diverse; cum ar putea aceasta să devină
o sărbătoare la școală? Acest lucru le va da câteva idei pentru a începe discuțiile de grup.
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Grupurile își pot face un plan pentru grupa lor de vârstă, pentru copiii de vârste mai mici sau
pentru oricine din școală, inclusiv pentru părinți și personalul școlii.
Organizați apoi copiii în grupuri de cinci sau șase. Descompuneți sarcina în minisarcini:
1. Veniți cu cât mai multe idei posibil privind modurile în care se poate sărbători diversitatea
în școală. O persoană trebuie să noteze aceste idei.
2. Alegeți ideea preferată – s-ar putea să trebuiască să votați dacă nu se ajunge la un acord.
3. Folosind rubricile planului de activitate, vorbiți despre activitatea voastră în detaliu și
planificați-o în mare.
4. Odată ce ați clarificat planul de activitate, completați planul de activitate.
Odată ce planurile sunt finalizate, cereți fiecărui grup să le împărtășească pe ale sale cu clasa.
Cereți-le să comenteze pozitiv fiecare plan și să se gândească la orice mod în care acestea ar
putea fi îmbunătățite.

Să sărbătorim! Planul de activitate
Denumirea activității noastre este:

Activitatea noastră ar dura _______________________. (Completați spațiul cu numărul
de minute sau ore)
Activitatea este pentru:

Activitatea va avea loc în:
Activitatea noastră include următoarele:

Pentru activitatea noastră avem nevoie de următoarele:
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Setul 2: Înțelegerea incluziunii Grupa de vârstă: 9-11
Activitatea 1: Înăuntru sau în afara?
Timp:
10 minute
Prezentare generală
O activitate de început pentru introducerea conceptelor și a vocabularului asociat incluziunii
și excluziunii
Obiectiv(e)
Copiii vor recunoaște ceea ce înseamnă incluziunea și excluziunea
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Cinci seturi de coli mici de hârtie – fiecare set de o culoare diferită (puteți folosi, de asemenea,
autocolante dacă aveți)
O coală mică de hârtie albă (sau autocolant alb)
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după All Different, All Equal (Consiliul Europei):
https://rm.coe.int/1680700aac
Înainte să oferiți colile mici de hârtie, va trebui să decideți cui îi veți oferi coala albă. Această
persoană trebuie să fie cineva care este destul de rezilient și poate vorbi despre sentimentele
sale în mod deschis.
Spuneți-le celor din clasă că veți oferi fiecăruia câte o coală mică de hârtie. Ei nu trebuie să
arate acest lucru nimănui – este un secret. Atunci împărțiți hârtia. Fiecare copil, cu excepția
celui pe care l-ați ales, va avea o coală de hârtie colorată; când oferiți hârtia, oferiți acestui
copil coala albă.
Spuneți clasei că sarcina lor este să găsească – cât mai repede și în liniște – restul copiilor
cu aceeași hârtie colorată ca ei. Când își găsesc grupul, ar trebui să se așeze în ordinea
înălțimii și să stea într-un cerc. (Această ultimă propoziție este doar pentru a le da o sarcină
rapidă – nu ezitați să o schimbați dacă doriți.)
Copilul cu coala albă de hârtie va fi lăsat fără grup.
Întrebări
- Uitați-te în sală. Ce ați observat?
- Să-l întrebăm [copilul cu hârtie albă] ce s-a întâmplat. Cum a fost să nu poți găsi un grup?
La ce te gândeai?
- Dar voi ceilalți – cum v-ați simțit când v-ați găsit grupul?
Introduceți – sau determinați – cuvântul „inclus” ca fiind sau simțind parte a ceva, iar cuvântul
„exclus” ca nefiind permis/simțit parte a ceva.
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Activitatea 2: Diferit, dar egal
Timp
15 de minute
Prezentare generală
O activitate a întregului grup și discuții despre diferență și egalitate
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să experimenteze apartenența la diferite grupuri cu colegi de clasa diferiți
- să-și reamintească că diferențele nu sunt de multe ori vizibile sau previzibile
- să recunoască că, deși suntem toți diferiți, toți suntem egali, și toți avem dreptul de a fi incluși
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci sau șase copii
Resurse
Spațiu
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după Guvernul din Țara Galilor: Înțelegerea și prevenirea
comportamentului agresiv: Un plan de lecție pentru etapa-cheie 2
https://www.torfaen.gov.uk/en/Related-Documents/AntiBullying/Understanding-andpreventing-bullying-Lesson-Plan-Key-Stage-2.pdf
Cereți elevilor să găsească un spațiu în sală. Explicați-le că aveți de gând să le oferiți
o caracteristică și ei trebuie să găsească toate celelalte persoane în sală cu care împărtășesc
caracteristica. Oferiți-le un exemplu ușor de început pentru a-i pune în mișcare, de exemplu:
Găsiți-i pe toți cei care au aceeași mărime la pantofi ca voi.
Iată câteva idei pentru caracteristici – puteți adăuga, de asemenea, propriile caracteristici,
le puteți adapta clasei voastre pornind de la ceea ce știți despre copiii voștri:
- S-a născut în aceeași lună cu tine.
- Are aproximativ aceeași înălțime ca tine.
- Ajunge la școală în același mod ca tine (pe jos, cu bicicleta, cu autobuzul, cu mașina etc.).
- Are același număr de frați ca tine.
- Are același animal, program TV, culoare, sport, autor, mâncare etc. preferat(ă) ca tine.
- Vorbește același număr de limbi ca tine.
Oferiți-le câteva momente pentru a discuta ceea ce au în comun unul cu altul pe măsură
ce ajung la grupurile lor.
Completați cât mai multe runde permite nivelul de atenție al clasei!
Întrebări
- Au fost aceleași persoane întotdeauna în aceleași grupuri?
- Au fost întotdeauna grupurile de aceeași mărime?– Când ați putut ghici/anticipa în ce grup
se află o persoană doar privind-o? Când nu ai putut ghici/anticipa?
Întrebarea de mai sus este un memento că există multe moduri de a fi divers pe care nu le
putem vedea sau anticipa.
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- A fi într-un grup mai degrabă decât în alt grup înseamnă că ai fost mai bun decât oricine
altcineva? Sau mai rău decât oricine altcineva?
Subliniați că aceste caracteristici noastre nu ne fac mai buni sau mai răi decât oricine
altcineva, ci doar diferiți. Toți suntem diferiți și toți suntem egali.
- Este corect ca oamenii să fie excluși doar pentru că sunt diferiți?
Aici ați putea dori să subliniați că toată lumea are dreptul de a fi inclusă în școală și în
comunitatea sa. Dacă doriți să vorbiți în mod specific despre Convenția ONU cu privire
la drepturile copilului pentru a oferi mai multe detalii aici, consultați articolele 28, 29, 30,
22 și 23: https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
Întrebări legate de ultima activitate și de următoarea:
- Cum te-ai simțit dacă ai fi pe cont propriu pentru că nu ai găsit pe nimeni cu aceeași
caracteristică ca tine?
- Cum te-ai simțit când erai într-un grup mare?
Aceste ultime două întrebări sunt un mod de a descifra faptul că, deși în mintea noastră
înțelegem că a fi diferit este pur și simplu diferit – nu mai bine sau mai rău – încă ne putem
simți excluși atunci când suntem pe cont propriu și mai puternici atunci când suntem incluși
într-un grup mare.
- Sunt momente când vrei să fii pe cont propriu și nu parte dintr-un grup mare?
Atât timp cât copiii au ales să fie singuri, este, de asemenea, o parte a ființei umane să
dorească acest lucru uneori. Sentimentele dificile vin atunci când nu vrem să fim singuri –
dorim să facem parte din ceva la care ni se refuză accesul.

Activitatea 3: Forțați cercul
Timp
20-25 de minute
Prezentare generală
O activitate a întregului grup care să ilustreze și să exploreze incluziunea și excluziunea într-un
mod mai complet decât activitatea 1.
Obiectiv(e)
Copiii vor explora și vor explica experiențele și motivele incluziunii și ale excluziunii
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse:
Spațiu – ideal în aer liber
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după All Different, All Equal (Consiliul Europei):
https://rm.coe.int/1680700aac
Solicitați-le copiilor să stea în cerc. Explicați-le că ceea ce se va întâmpla este că toți,
cu excepția unuia dintre ei, își vor uni brațele și vor sta împreună ca un perete circular.
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Un copil va fi în afara cercului și va încerca să intre. Este important să se sublinieze că această
activitate nu este despre utilizarea forței, ci despre utilizarea creierului și a fi atent la tacticile
proprii. Cu toate acestea, pentru a vă asigura că toată lumea rămâne în siguranță, veți avea
nevoie de câteva reguli clare, de exemplu:
1. Dacă, atunci când faceți parte din zid, simți că persoana reușește să intre, lăsați-o să intre.
Nu trebuie să puneți pe altcineva în pericolul de a fi rănit.
2. Dacă tu ești persoana care încearcă să intre, încercările tale nu trebuie să pună pe nimeni
în pericolul de a fi rănit. Amintiți-vă că este vorba de a vă folosi creierul!
Solicitați ca un voluntar să fie prima persoană care să fie în afara cercului și să încerce să intre.
Dacă, după aproximativ două minute, nu a reușit să intre, opriți activitatea, aduceți-l la „zid”
și solicitați un alt voluntar. Repetați activitatea de patru sau cinci ori (sau de mai multe ori dacă
funcționează) astfel încât cel puțin câteva persoane să încerce să intre în cerc.
Întrebări
- Ce strategii au fost copiii pentru a încerca să intre în zid?
- Ce strategii au folosit copiii din zid pentru a-i opri pe alții să treacă?
- Cum v-ați simțit când ați încercat să treceți?
- Cum v-ați simțit când erați în zid și ceilalți încercau să treacă?
- Dacă ați trecut de zid, cum v-ați simțit?
- Cum se leagă acest joc de viața reală?
- Cum este atunci când vedeți un grup sau o activitate din care vreți să faceți parte și din
care sunteți excluși?
- Ați făcut vreodată parte dintr-un grup care exclude pe cineva? Cum v-ați simțit?
- De ce excludem oamenii? Vom reveni la aceasta în setul 3, astfel încât ați putea dori să
petreceți doar puțin timp în jurul acestei întrebări.
- Unde în altă parte în viață vedeți exemple de excluziune – în școala/comunitatea voastră
(de exemplu, comportament agresiv)/țară/în lume (de exemplu, conflict și strămutare)?

Activitatea 4: O pungă de diferențe
Timp
20 de minute (30 dacă adresați întrebări suplimentare)
Prezentare generală
O activitate într-un grup mic urmată de o discuție cu clasă întreagă care începe să vizeze
incluziunea și excluziunea la diversitate
Obiectiv(e)
Copiii se vor confrunta cu provocările pe care diferențele le pot aduce în sala de clasă și vor
începe să le lege de incluziune și excluziune
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Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci sau șase copii
Resurse
O pungă pentru fiecare grup care conține:
- un set diferit de instrucțiuni pentru fiecare grup (a se vedea Fișa se instrucțiuni)
- o pereche de foarfece
- 1/2 de coală de hârtie albastră (sau altă culoare)
- 1/4 de coală de hârtie galbenă (sau altă culoare)
- lipici
- creion
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după Stephanie Shaw, Student Activities to Promote Diversity,
Inclusion and Empathy;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversity-inclusion-andempathy/
Organizați clasa în șase grupuri. Explicați că fiecare grup va îndeplini o sarcină. Fiecare
va avea aceleași materiale și instrucțiuni, pe care le vor primi într-o pungă. Scopul este de
a vedea cine poate termina o sarcină scurtă rapid, prin urmare aceasta este o competiție
pentru a vedea cine poate termina sarcina mai întâi. Verificați dacă toată lumea crede
consideră acest lucru echitabil. Spuneți clasei ca elementul-cheie pentru a reuși este să
citească și să urmeze instrucțiunile din punga lor cu foarte mare atenție, deoarece nu veți
putea să îi ajutați. Verificați dacă toți sunt de acord cu aceasta.
Oferiți fiecărui grup câte o pungă și spuneți-le că nu le este permis să o atingă până când
nu începeți activitatea. Odată ce fiecare grup are o pungă, începeți activitatea. Probabil veți
auzi o mulțime de observații „Nu este corect!” în sală – le puteți aminti că au fost de acord
la început că este echitabil. Amuzați-vă – îți pare foarte rău că nu vorbesc engleză/polonă/
greacă/spaniolă/franceză, dar nu este vina ta!
După câteva minute, grupul 1 va termina sarcina. Exprimați o mare apreciere astfel încât
toată lumea să se oprească și să-i aplaude. Vorbiți despre cât de străluciți sunt pentru că au
câștigat competiția și au terminat atât de repede. Continuați să-i lăudați pe fiecare dintre ei.
În cele din urmă cineva din alt grup va vorbi și va spune că din cauza instrucțiunilor nu toată
lumea a avut aceeași șansă de a termina atât de repede.
Întrebări
- Ce s-a întâmplat în cazul vostru în timpul activității? (Rezumați pentru clasă faptul că
fiecărui grup i s-au oferit aceleași instrucțiuni, dar un mod diferit de a finaliza activitatea).
- Cum a fost pentru tine și grupul tău în timpul sarcinii? La ce vă gândeați? Cum v-ați simțit?
- Cine s-a simțit pe deplin inclus în această sarcină? De ce?
- Cine nu s-a simțit ca și cum ar fi fost complet inclus? De ce nu?
Rezumați această parte spunând că uneori diferențele noastre ne pot face să ne simțim
excluși – nu doar de prietenii noștri, ci și de la învățare. Vă puteți referi la unele dintre
provocările pe care le-a adus clasa în legătură cu diversitatea din setul 1. Este important
să reamintim elevilor aici că, deși activitatea pe care tocmai au făcut-o a implicat unele
diferențe destul de evidente, acestea sunt doar pentru a ilustra că există diferențe. În viața
reală, diferențele dintre oameni sunt adesea mult mai puțin fizice sau vizibile.
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Următoarele sunt întrebări facultative:
- Deci a fost o sarcină echitabilă? De ce da sau de ce nu?
Vorbiți aici despre sarcina de a căuta echitabilul – toată lumea a avut aceleași materiale
și instrucțiuni, ceea ce pare echitabil.
- Dar chiar a fost echitabil? Dacă ați cere unui pește și unei maimuțe să se urce într-un copac
pentru a arăta cât de rapizi sunt, ar fi echitabil? De ce da/de ce nu? Ce talente diferite au
unul față de celălalt?
- Ați râde de pește pentru că nu a putut să se urce în copac?
- Dar râdem uneori de oameni care nu pot face ceea ce noi putem cu ușurință – care au
talente diferite decât noi? Cum credeți că îi face acest lucru să se simtă? Este echitabil?
Ce poți face în schimb?
Dacă sunteți de grup sunt într-adevăr implicat în discuție, iată mai jos câteva întrebări
suplimentare:
- Care ar fi o sarcină echitabilă pentru pește pentru a arăta cât de repede este? De ce da/de
ce nu?
- Gândiți-vă la sarcina pe care tocmai ați efectuat-o. Obiectul a fost de să finalizați o sarcină
scurtă rapid. Ar fi putut sarcina să fi fost mai echitabilă pentru grupul vostru? Cum? Sau ați fi
avut nevoie de o cu totul altă sarcină?
Ideea aici este că, pentru că suntem diverși, avem adesea nevoie de diferite moduri de a lua
parte la învățarea noastră, și de a ne demonstra învățarea*. De asemenea, avem talente
diferite, astfel încât nu ne ajută deloc să ne comparăm cu alții. Aceste opțiuni ne asigură
că putem fi incluși și că avem o șansă echitabilă de a învăța ceea ce învață toți ceilalți.
Aceste opțiuni fac educația incluzivă și cu adevărat echitabilă. (Această idee este acoperită
interactiv în activitatea 6.)
*Rețineți aici nu vorbim despre stiluri de învățare, despre care cercetare arată nu sunt bazate pe dovezi.

Activitatea 4: O pungă de diferențe – fișă de instrucțiuni
Aceste instrucțiuni trebuie descompuse pentru a le separa. Plasați un set diferit de instrucțiuni în fiecare
dintre pungile pentru grupuri. Rețineți că există cinci alternative de limbă diferite pentru grupul 2 (spaniolă,
poloneză, franceză, greacă, engleză): alegeți o limbă pe care copiii dumneavoastră nu o vorbesc bine!
Grupul 1
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:

1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
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Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Tomar la pieza azul de papel y doblar por la mitad.
2. Tomar el papel apislo y cortar un círculo fuera de él 3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utilice el apis para escribir en marrón “Yo amo la escuela.” Dentro del círculo. 5. Poner su
nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
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Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 3
Citiți instrucțiunile. Apoi echipa trebuie să urmeze instrucțiunile cu toți ochii închiși – fără
a trișa!
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 4
Toți membrii echipei trebuie să urmeze instrucțiunile, fiecare membru având o mână la spate.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 5
Doar două persoane din echipă pot da instrucțiuni unei singure persoane și această
persoană trebuie să aibă ochii închiși tot timpul.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
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Grupul 6
Nimeni nu poate vorbi – respectați instrucțiunile în tăcere totală.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.

Activitatea 5: Echitatea nu înseamnă egalitate.
Timp
10 de minute
Prezentare generală
O modalitate interactivă de a arăta că echitabil nu înseamnă egal
Obiectiv(e)
Copiii vor recunoaște că ei au toți nevoie de diferite lucruri pentru a avea o șansă egală
privind învățarea
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Adeverințe medicale – tăiați-le astfel încât să aveți una pentru fiecare copil (a se vedea fișa
privind adeverințele medicale)
Șase plasturi
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după lecția dnei Lefave Band-Aid: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-Is-NotEqual-814855
Oferiți-i fiecărui copil o „adeverință medicală”. Spuneți-le că vor avea un minut să-și dea
seama ce nu este în regulă cu ei.
Odată ce minutul s-a terminat, opriți-ii și invitați o persoană cu fiecare tip de „boală” –
rănire la braț, durere în gât, infecție la ureche, gleznă luxată, dureri de stomac, erupție
cu mâncărimi – să vină în față.
Țineți plasturii și spuneți clasei că veți vindeca fiecare „boală” cu un plasture. Pentru fiecare
copil, prezentați cum veți lipi plasturele pe problema lor – evident că va funcționa pentru
brațul tăiat, dar clasa va găsi amuzant sau ciudat atunci când încercați să vindecați celelalte
probleme cu un plasture. Nu este necesar să chiar lipiți plasturii – poate cineva are o alergie
la plasture – doar mimați și este suficient.
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Întrebări
- Cui îi folosește plasturele? De ce?
- Cui nu îi folosește plasturele? De ce? De ce au nevoie ceilalți oameni să se simtă mai bine?
- Ce am aflat despre noi până acum? (Dacă au nevoie de un răspuns rapid – suntem toți
la fel sau suntem destul de diferiți?)
- Deci toți învățați la fel? Aveți toți nevoie de același ajutor când învățați? Puteți extinde
această întrebare solicitând copiilor să vorbească despre ceea ce li se pare mai ușor și mai
dificil – și au nevoie de mai mult ajutor – atunci când învață.
Încheiați prin a spune că în sala de clasă, echitabil înseamnă să le oferiți un ajutor diferit,
astfel încât fiecare să poată învăța la fel ca toți ceilalți.

Activitatea 6: Transmiterea mesajului
Timp
90 de minute, sau mai mult dacă este necesar – odată ce este configurată activitatea, puteți
reveni pe intervale de timp
Prezentare generală
Două activități conexe menite să consolideze învățarea copiilor cu privire la incluziune și
excluziune
Obiectiv(e)
Copiii vor reflecta asupra a ceea ce au învățat despre incluziune și vor crea un produs care
exprimă cel mai important element al învățării pentru ei
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă, apoi alegerea unor perechi sau a unor grupurilor mici
Resurse
Variate – în funcție de alegerea de către copii a activității și de ceea ce aveți la dispoziție
Instrucțiuni
Începeți prin a le cere copiilor să se gândească singuri la această întrebare:
- Ce ați învățat despre incluziune și excluziune în activitățile pe care le-am realizat?
Poate doriți să petreceți câteva minute mai întâi recapitulând activitățile pe care le-ați
realizat pentru a le reîmprospăta amintirile.
După ce au avut câteva minute să se gândească, rugați- pe copii să-și împărtășească
gândurile în pereche. După câteva minute de împărtășire, cereți fiecărei perechi să se
alăture altei perechi și să-și împărtășească gândurile. Apoi, cereți-le ca un grup de patru să
decidă care este cel mai important lucru pe care l-au învățat despre incluziune și excluziune.
Ar trebui să noteze acest lucru pe o foaie de hârtie.
Reuniți clasa și cereți fiecărui grup să împărtășească cel mai important element al învățării.
Scrieți toate astea pe tablă pentru a le vedea toată lumea. Veți avea, probabil, o listă care
include lucruri de genul:
Sentimentul excluziunii este supărător/frustrant/te înfurie etc.
Sentimentul incluziunii te face fericit/confortabil/relaxat etc.
Toți suntem diferiți și toți suntem egali.
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Nu poți vedea mereu cât de diferiți sunt oamenii.
Cu toții avem nevoie de lucruri diferite pentru a ne ajuta să învățăm
Trebuie să-i includem pe toți, chiar și atunci când sunt diferiți de noi.
Aceste elemente ale învățării vor deveni mesaje pentru alte persoane din școală. Următoarea
parte a activității constă în realizarea unei alegeri de către copii. Explicați că vor crea un
produs pe care îl pot folosi pentru a transmite cel puțin unul dintre aceste mesaje altor
persoane din școală. Ei pot alege dintre următoarele modalități de a face acest lucru
(modificați această listă în funcție de propriile circumstanțe):
Poster
Jocul de rol (o poveste cu cuvinte, interviu, mimă)
Poem
Versuri pentru un cântec sau un cântec complet
Prezentare (cu sau fără computer, în funcție de resursele voastre)
Articol pentru buletinul informativ al școlii
Benzi desenate
Colaj
Criteriile de succes pentru produs sunt:
1. Ei trebuie să lucreze cu cel puțin o altă persoană și în grupuri nu mai mari de __ (decideți
ce număr doriți).
2. Mesajul elementului învățării trebuie să rezulte în mod clar.
3. Produsul trebuie să fie de înaltă calitate, întrucât va fi arătat și altor persoane din școală.
Atribuiți o zonă a sălii de clasă pentru fiecare produs și cereți copiilor să se mute în zonă
pentru produsul pe care doresc să-l producă.
De aici, cereți-le să formeze perechi sau grupuri, sau, dacă este necesar, să le pună în aceste
grupuri.
Odată ce sunt în grupuri, copiii decid – folosind lista de pe tablă – ce mesaj(e) vor să transmită
prin intermediul produsului lor.
Ei pot începe apoi să lucreze la produsul lor. În funcție de timpul de care dispuneți pentru
acest lucru, puteți limita domeniul de aplicare a activității lor sau îl puteți prelungi, revenind
la sarcina în momente diferite pentru segmente de 30 de minute.
Odată ce produsele sunt gata, găsiți o modalitate de a le partaja. Acest lucru ar putea fi în
cadrul clasei, cu o altă clasă, cu o fază sau un grup dintr-un anumit an, într-o adunare (cu sau
fără părinți). Fiecare grup va trebui să pregătească o scurtă introducere pentru produsul său
înainte de a-l prezenta.
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Setul 3: Valori și actiuni incluzive Grupa de vârstă: 9-11
Activitatea 1: Valori mimă
Timp
15 minute
Prezentare generală
Activitate de încălzire pentru introducerea conceptului de valori prin mimă
Obiectiv(e)
Elevii trebuie să recunoască și să explice ce înseamnă valoare
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Nimic special. Această activitate se poate realiza stând jos/în picioare, la birou/într-un cerc,
în interior/în exterior.
Instrucțiuni
Organizați clasa în perechi. Spuneți-le că le veți da un cuvânt. Împreună cu perechea lor,
vor pregăti un scurt moment de mimă care arată cuvântul. Ei vor avea doar un minut.
Alegeți un cuvânt din lista de mai jos pentru perechi pentru a-l mima. Repetați activitatea
alegând un alt cuvânt. În timp ce se derulează activitatea, cereți câtorva perechi să mimeze
clasei cuvintele. Veți vedea că cuvintele din listă sunt opuse. Ar fi bine să le dăm cuvinte din
listele din stânga și din dreapta: Activitatea 2 se referă la valori incluzive. Expunerea elevilor
la unele valori care nu sunt incluzive va fi de ajutor în acest moment.
Iubire ură
Teamă curaj
Respect lipsă de respect
Egalitate putere
Violența pace
Blândețe cruzime
Bucurie suferință
Altruism egoism
Curiozitate ignoranță
Empatie lipsă de empatie
Întrebări/puncte de învățare
Ce exemplifică aceste cuvinte? Întrebare rapidă: dacă îl descrieți pe [a se introduce numele]
ca fiind întotdeauna amabil, grijuliu și generos, ce exemplifică aceste cuvinte?
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Aici încercați să conduceți clasa spre identificarea cuvintelor drept calități sau principii pe
care oamenii le consideră importante și pe baza cărora decid să-și trăiască viața; noi le
numim valori. De asemenea, ați putea întreba despre oameni faimoși, sau despre persoane
despre care au învățat, pentru a obține mai multe exemple de valori diferite ale oamenilor.

Activitatea 2: Valori pentru incluziune
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 30 minute
Prezentare generală
O activitate în două părți care include discuții (fie la nivelul întregii clase, fie la nivel de grup)
și o activitate practică.
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să-și identifice propriile valori
- să recunoască relația dintre valori și comportamente
- să ilustreze și să explice valorile unei persoane incluzive
Organizarea grupului
Discuție la nivelul întregului grup urmată de activități în grupuri mici (cinci-șase într-un grup)
Resurse
O coală mare de hârtie, markere pentru partea 2
Instrucțiuni
Există două părți ale acestei activități. Acestea pot fi organizate una după alta sau le puteți
separa (partea 1 trebuie realizată înainte de partea 2).
Partea 1: relația dintre valori și comportamente
Începeți prin a verifica dacă elevii au înțeles clar sensul cuvântului „valori” (a se vedea
activitatea 1 pentru note – puteți face o versiune rapidă a activității sau puteți folosi exemple
suplimentare de oameni celebri aici).
Odată ce sunteți mulțumit de înțelegerea lor, cereți fiecărui copil în parte să se gândească
la trei valori care sunt importante pentru ei personal: trei calități sau principii pe care
încearcă să le respecte în fiecare zi. După un timp de gândire, cereți-le să împărtășească
aceste valori cu un partener. După un anumit timp de discuție cereți
Puteți alege să faceți următoarea parte a activității, care se concentrează pe patru întrebări,
ca discuție la nivelul întregii clase sau ca discuție de tipul gândește-corelează-partajează/
discuții binom cu feedback, sau folosind o combinație a acestor strategii.
Apoi, adresați prima întrebare:
1. Dacă ar trebui să spuneți unde simți aceste valori, ce parte a corpului ați indica?
Ideea aici este că valorile sunt ceva ce simțim destul de profund. De cele mai multe ori nici
măcar nu le observăm, ele sunt doar o parte din noi. Aici, desenați o imagine vizuală pe
tablă ilustrând un copac plantat în pământ sau în rădăcinile unui copac.
Folosiți exemplul unei valori care a fost menționată ca important pentru cei din clasă. Scrieți
această valoare pe rădăcinile copacului.
Adresați următoarea întrebare:
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2. Dacă [denumirea exemplului de valoare] este o valoare importantă pentru voi, ce te-ar
vedea oamenii făcând sau ce te-ar putea auzi spunând ca rezultat?
După unele discuții/feedback, utilizați imaginea vizuală de pe tablă pentru a adresa întrebări
clasei:
3. În cazul în care valoarea este sub pământ în imaginea noastră, unde ați desena sau scrie
ceea ce spuneți și faceți?
Aici, imaginea vizuală va ajuta clasa să vadă că comportamentul lor este ca trunchiul,
ramurile și frunzele unui copac.
Apoi adresați întrebarea finală.
4. Deci, care este legătura dintre valorile noastre și ceea ce facem și spunem – modul în
care ne comportăm?
Ideea este a sublinia aici este că valorile noastre sunt o parte esențială din noi. Ele sunt foarte
importante, deoarece au o mare influență asupra modului în care ne comportăm.
În partea 2, clasa va arăta modul în care valorile se leagă de comportamente.
Partea 2: valorile și comportamentele unei persoane incluzive
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase copii. Există două opțiuni aici pentru modul de
a derula prima parte a părții 2, pe care le puteți decide între în funcție de grup, de resurse
și de timp. Ambele opțiuni vor funcționa bine pentru activitate; prima opțiune necesită un pic
mai mult efort, și va fi puțin mai haotică, dar este mai distractivă pentru copii.
Prima opțiune este ca fiecare grup să aibă o coală foarte mare de hârtie de lungimea unui
copil. Tapetul este o idee bună sau puteți lipi bucăți de hârtie glasată sau de flipchart. Un copil
stă întins hârtie, iar ceilalți îi desenează corpul pentru a face o schiță a unei persoane.
A doua opțiune este că fiecare grup să aibă o bucată de hârtie flipchart sau glasată și să
deseneze conturul unei persoane.
Odată ce fiecare grup are conturul propriu, amintiți-le despre imaginea unui aisberg/copac,
și despre valorile care se află sub suprafață și despre comportamentele care se află deasupra.
Adresați-le următoarele întrebări:
Unde credeți că se află valorile în noi – în interiorul sau în afara corpului? Înăuntru.
Dar comportamentul nostru – lucrurile pe care oamenii ne aud spunând-le și ne văd
făcând-le – s-ar afla acestea în interiorul sau în afara corpului? Răspuns: În afară.
Acum, că ați stabilit că valorile merg în interior și comportamentele în afara corpului,
clasa este gata pentru următoarea parte a sarcinii.
Începeți prin a le cere să-și amintească ce au învățat despre incluziune/excluziune în setul 2:
Înțelegerea incluziunii. Odată ce aveți câteva idei, spuneți clasei că astăzi se vor gândi la
o persoană care chiar vrea să-i facă pe alții să se simtă incluși. Am numi această persoană
o persoană incluzivă.
Sarcina lor este următoarea:
1. În interiorul conturului persoanei voastre, scrieți cât mai multe valori la care vă puteți că ar
fi importante pentru acea persoană.
2. Când vă gândiți la o valoare, în afara conturului persoanei voastre, scrieți un lucru pe care
această persoană l-ar spune sau l-ar face ca rezultat al acestei valori.
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Obțineți câteva exemple de la copii înainte de a începe sarcina.
Odată ce „copiii” sunt gata, partajați-le folosind unul dintre următoarele moduri – utilizați
o metodă diferită de cea pe care ați ales-o pentru activitatea cu steaguri din setul 1:
- O plimbare în galerie: lipiți oamenii pe perete, plimbați-vă prin clasă pentru a le vedea.
- O plimbare la masă: grupurile își lasă oamenii pe masă și se mută pentru a-i vedea pe celelalte.
- Un mesager: un membru al grupului vizitează un alt grup cu persoana lor și o prezintă;
face acest lucru până când toate grupurile au văzut toți oamenii – schimbați mesagerul
de fiecare dată
- Trecere: treceți fiecare persoană de la grup la grup pentru a o vedea și a face observații.
- Prezentări: fiecare grup își prezintă persoana întregii clase.
Întrebări pentru partea 2
Ce observați la oamenii incluzivi?
Există valori și comportamente care au apărut de multe ori? Dacă da, care dintre ele?
Care credeți că sunt cele mai importante valori pentru o persoană incluzivă?

Activitatea 3: Prima zi a Martei – Exemplul 1
Timp
60 de minute
Prezentare generală
O diagramă păianjen de grup care să conducă o activitate de tip joc de rol
Obiectiv(e)
Elevii aplică valori incluzive într-o situație reală și își demonstrează modul de gândire prin
jocul de rol
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
O coală mare de hârtie, markere, pixuri
Spațiu pentru repetarea jocului de rol
Instrucțiuni
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase copii, astfel încât să aveți șase grupuri în clasă.
Amintiți-le scenariul pe care l-au întâlnit în setul 1, când vorbeau despre diversitate:
Marta tocmai s-a mutat într-o țară nouă. Este prima ei zi la noua ei școală. Ea poate vorbi
doar câteva cuvinte în limba noii sale țări.
Explicați că fiecare grup va crea o diagramă păianjen care arată cât mai multe
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idei la care se pot gândi ca răspuns la următoarea instrucțiune: „Sunteți în clasa Martei.
Care sunt lucrurile pe care le puteți face sau spune pentru a o ajuta pe Marta să se simtă
inclusă în clasă?”
Odată ce clasa a avut ceva timp să lucreze la diagramele păianjen, reuniți-le pentru a împărtăși
câteva dintre ideile lor despre comportamente incluzive.
Următoarea parte a activității este ca fiecare grup să creeze un rol scurt care să demonstreze
cel puțin una din ideile din diagrama păianjen. Ei pot alege mai multe dintre ideile lor pentru
a le ilustra în jocul de rol, dar ar trebui să aibă în vedere că au doar 15 minute pentru le
prezenta (aveți libertatea de a acorda mai mult timp dacă aveți timp și dacă considerați
că clasa poate rămâne atentă la jocul de rol mai mult timp). Cineva trebuie să fie Marta;
ceilalți copii trebuie să acționeze ca alte personaje care ilustrează unul sau mai multe dintre
comportamentele din diagrama lor păianjen.
Când rolurile sunt pregătite, fiecare grup își prezintă rolul în fața restului clasei.
Opțional:
1. În timpul unei prezentări puteți spune „Stai” și clasa (sau voi) le poate (puteți) adresa
personajelor întrebări privind ce anume gândește sau simte personajul în momentul respectiv.
2. La sfârșitul prezentărilor puteți alege unele personaje deosebit de puternice pentru a le
așeza pe „scaunul fierbinte”, adică clasa (sau voi) le adresează (adresați) întrebări despre
personajul lor, de exemplu întrebați oamenii cum ce au simțit despre faptul că personajele
lor au inclus-o pe Marta, și ce a simțit Marta atunci când a fost inclusă.
3. Filmați jocul de rol astfel încât să îl puteți folosi pentru a preda mai departe despre
incluziune, sau pentru a facilita discuțiile ulterioare.
Întrebări
Ce valori ați văzut în acțiune în timpul acestor roluri?
Ați mai întâlnit și înainte unele dintre aceste valori în alte activități? Care dintre ele continuă
să apară?

Activitatea 4: Prima zi a Martei – Exemplul 2
Timp
30 de minute
Prezentare generală
O activitate de grup care utilizează scenarii legate de o situație școlară realistă
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să discute și să explice ce ne împiedică să îi includem pe alții
- să arate impactul atunci când nu îi includem pe alții
- să identifice moduri alternative de acțiune care sunt mai incluzive
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase copii – șase grupuri în clasă
Resurse
Șase scenarii (a se vedea fișa următoare)
Hârtie și pixuri
Foi de lucru cu bule de gândire (a se vedea fișa următoare)
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Instrucțiuni
Explicați că, chiar dacă știm din tot ceea ce am învățat până acum că este bine să avem valori
incluzive și să includem pe toată lumea, uneori nu o face. În această activitate vom explora
ceea ce ne împiedică să includem oamenii. Vom continua să folosim prima zi a Martei la
școală pentru a ne ajuta să facem acest lucru.
Organizați clasa în șase grupuri. Explicați că fiecare grup va avea un scenariu de citit și discutat.
În timpul acestei discuții vor avea patru sarcini:
1. Decideți și notați ce, sau cine, cred ei că oprește persoana din scenariul lor să o includă
pe Marta.
2. Completați o foaie de lucru cu bule de gândire pentru această persoană pentru a explica
ce gândește și ce simte. Desenele sunt potrivite și aici, la fel și cuvintele.
3. Completați o foaie de lucru cu bule de gândire pentru Marta pentru a explica ce ar gândi
și ar simți în funcție de scenariu. Desenele sunt potrivite și aici, la fel și cuvintele.
4. Discutați și faceți o notă cu ce ar face în locul persoanei din scenariul lor pentru a se asigura
că Marta a fost inclusă. Desenele sunt potrivite și aici, la fel și cuvintele.
După activitate, fiecare grup își citește scenariile în fața clasei și își prezintă sarcinile.
Modificări opționale:
1. Așezați unele dintre personaje pe „scaunul fierbinte” astfel încât voi și clasa să le puteți
adresa întrebări despre scenariul lor și despre gândurile și sentimentele lor.
2. Dacă aveți timp, faceți din scenariul 4 o activitate de joc de rol pentru a ilustra un rezultat
diferit pentru toți cei implicați.
Întrebări
Sunteți de acord cu gândirea și sugestiile grupului?
Aveți întrebări sau ceva de adăugat?
Ce fel de valori credeți că ilustrează oamenii din scenarii?
Ce ați învățat din această activitate?
Activitatea 4: Prima zi a Martei: Exemplul 2 – Scenariul
Scenariul 1
Numele meu este Anna. În pauza de azi chiar am vrut să merg să o salut pe Marta pentru că
părea un pic singură și pierdută. M-am dus spre ea și ea m-a văzut, dar prietenii mei au spus
că suntem prea ocupați pentru că trebuia să ne repetăm dansul pentru concursul de talente.
Îmi tot spuneau să mă grăbesc. Au spus că nu avem timp să vorbim cu oameni noi. Așa că
m-am dus cu ei fără să vorbesc cu Marta.
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Scenariul 2
Numele meu este Samuel. Profesoara mea a așezat-o pe Marta lângă mine la matematică
azi și m-a rugat să-i arăt cum să facă exercițiul. Nu am vrut – ea nu poate vorbi limba
noastră, prin urmare cred că e proastă. N-am vrut să-mi pierd timpul cu ea și să rămân
în urmă cu matematica.
Scenariul 3
Numele meu este Carolina. Profesoara mea a adus-o pe Marta la mine și m-a rugat să stau
cu ea la prânz și să o prezint prietenilor mei. Am spus că o voi face, dar ea nu e ca mine
și nu vorbesc cu oameni care nu sunt ca mine. Despre ce ar trebui să vorbim, oricum?
Scenariul 4
Numele meu este Alex. Am zâmbit Martei astăzi și cred că m-a văzut, dar nu am vorbit cu ea
pentru că știu că nu vorbește limba mea. Așa că nu am făcut-o, pentru că nu știam ce aș spune
dacă ea nu mă înțelege și totul ar fi foarte jenant.
Scenariul 5
Numele meu este Toni. Marta a venit la mine azi la pauză și mi-a spus „Toaletă?”. Cred că
a vrut să-i arăt unde sunt toaletele. N-am făcut-o pentru că mama mi-a spus deja să nu
vorbesc cu ea sau cu familia ei pentru că nu sunt de aici.
Scenariul 6
Numele meu este Yianni. De ce aș vorbi cu o fată nouă? Sunt mult prea ocupat. N-am timp
să vorbesc cu cineva care nu mă va ajuta cu lecțiile de la clasă sau cu concursul de talente.
Așa că atunci când profesorul mi-a așezat în pereche cu ea la ora de limba engleză astăzi
m-am dus și a lucrat cu Samuel în schimb – el este bun la limba engleză.
Activitatea 4: Prima zi a Martei: Exemplul 2 – Gândurile și sentimentele Martei
În această bulă de gândire, scrieți sau desenați ceea ce credeți că ar putea fi gândi și simți Marta pe măsură
ce se derulează scenariul.
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Activitatea 5: Valorile noastre din clasă

Timp
20 minute
Prezentare generală
O activitate de clasificare și numărare utilizând Diamond 9
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să identifice primele nou valori incluzive din clasă
- să clasifice aceste valori într-o diagramă Diamond 9
- să explice raționamentul de la baza clasamentului lor și alegerile din partea inferioară
- să creeze un grafic care să arate cele mai populare alegeri în materie de valori și să
identifice cele mai importante șase valori de utilizat în activitatea 6
Organizarea grupului
1. Grupuri mici de cinci-șase copii
2. Întreaga discuție din clasă cu un grup mic care lucrează simultan la o diagramă
Resurse
Carduri cu valori (a se vedea fișa de după instrucțiuni) – imprimate și tăiate, câte un set
pentru fiecare grup
Lipici
Coală de hârtie A4 – 2 coli pentru fiecare grup
Fișă cu grafice (a se vedea fișa de după instrucțiuni)
Instrucțiuni
Pregătire: Fiecare grup va avea nevoie de un set de carduri cu valori. Cele de pe fișa de resurse
sunt sugestii și pot fi modificate/adăugate în funcție de necesități. V-am oferi douăzeci de
opțiuni; sunt prea multe pentru copii pentru un pachet. Scopul activității este ca ei să aleagă
nouă pe care le consideră cele mai importante pentru clasă și apoi să le clasifice. Prin urmare,
va trebui să decidă cât de multe, și care, valori urmează să fie incluse în pachetele pe care
distribuiți. Asigurați-vă că includeți valorile care au apărut frecvent în activitățile anterioare.
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Organizați clasa în grupuri de cinci-șase copii și oferiți fiecărui grup setul de carduri pe care
le-ați decis.
În primul rând, cereți copiilor să aleagă cele nouă valori pe care le consideră cele mai
importante în clasă. Puneți celelalte carduri deoparte. Ei trebuie să rămână la nouă,
deoarece următoarea sarcină este concentrată pe acest număr.
Odată ce grupurile au decis cu privire la cele nouă valori ale lor, sarcina lor următoare este
de a discuta fiecare valoare cu scopul de a le clasifica sub formă de Diamond 9 (a se vedea
pagina următoare pentru o ilustrare). Clasamentul trebuie să fie o decizie de grup, astfel
încât aceștia trebuie să fie încrezători în exprimarea opiniilor lor, să se asigure că toată
lumea este ascultată și că ar putea fi nevoie să facă compromisuri. Petreceți câteva minute
vorbind despre acest proces înainte ca grupurile să înceapă sarcina.

Poziție superioară:
Cea mai importantă valoare

STRUCTURA DE CLASIFICARE DIAMOND 9

Poziție inferioară: Cea mai
puțin importantă valoare

După ce grupurile au clasificat cardurile cu valori, distribuiți lipici și două coli de hârtie.
Cereți fiecărui grup să:
1. Lipească clasamentul Diamond 9 pe o coală de hârtie A4.
2. Noteze alegerile lor din poziție superioară și inferioară pe a doua coală de hârtie.
Apoi, cereți (sau alegeți) un grup de voluntari care pot face o diagramă – independent
de dumneavoastră și în liniște – folosind următoarele instrucțiuni:
Diagrama valorilor: instrucțiuni
1. Pune toate fișele Diamond 9 la un loc.
2. Luați cea mai bună fișă Diamond 9. Scrieți o listă a tuturor valorilor din această fișă
în coloana Valori pe fișa de valori. Adăugați un număr lângă fiecare valoare din coloana
graficului. Pune această fișă Diamond 9 deoparte.

3. Luați a doua fișă Diamond 9 din grămadă. Uitați-vă la fiecare valoare. Dacă valoarea este deja
scrisă pe coloana voastră de Valori, adăugați un număr în coloana de numere. Dacă nu este deja
scrisă pe lista, adăugați-o. Adaugă o notă lângă ea. Pune această fișă Diamond 9 deoparte.
5. Repetați pasul 4 cu a treia, a patra, a cincea și a șasea fișă Diamond 9 până când ați terminat
toate fișele.
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6. Scrieți numărul total pentru fiecare valoare ca număr în coloana Total final. Acum aveți un
grafic complet pentru toate valorile din clasă – bravo!
7. Ultima sarcină este de a încercui cele șase valori care au primit cel mai mare punctaj.
Odată ce ați făcut acest lucru, spuneți profesorului tău că sunteți pregătiți.
În timp ce grupul responsabil de grafic lucrează, obțineți feedback de la restul clasei despre
activitatea Diamond 9, adresând întrebări despre valorile lor superioare și inferioare,
de exemplu:
Ce valoare ați plasat în partea de sus/jos a fișei Diamond 9? De ce?
Mai avea cineva această valoare în partea de sus/jos a fișei Diamond 9?
De ce ați plasat-o acolo – a fost din aceleași motive sau din alte motive?
Există cineva care nu este de acord cu această alegere? De ce?
Cine a avut o alegere diferită? Care au fost motivele pentru care ați ales această valoare?
Când grupul responsabil de grafice și-a terminat activitatea, solicitați-i să spună clasei cele
șase valori care au cel mai mare punctaj. Scrieți-le pe tablă pentru a le vedea toată lumea.
Finalizați activitatea rezumând că aceste valori sunt cele șase pe care clasa le-a ales ca fiind
cele mai importante din clasa lor. Ei vor folosi aceste valori în activitatea următoare.
Activitate suplimentară opțională:
Realizați un poster care arată cele șase activități ale clasei cu titlul „Valorile noastre de
clasă sunt...”
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Activitatea 5: Valorile noastre de clasă – carduri cu valori

Prietenia

Speranța

Curiozitatea

Bunătatea

Distracția/bucuria

Partajarea

Curajul

Pacea

Încrederea

Egalitatea

Respectul

Iubirea

Răbdarea

Imaginația

Onestitatea

Participarea

Determinarea

Considerația

Colaborarea

Înțelegerea
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Valoare

Concordanța

Total final

Exemplu de prietenie

Exemplul IIII

Exemplul 4
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Activitatea 6: În clasa noastră vom...
Timp
40 de minute
Prezentare generală
O activitate de grup pentru a pune în acțiune valorile-cheie ale clasei în sala de clasă,
urmată de o discuție de stabilire a unui consens
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să definească declarații-cheie pentru clasă pentru fiecare dintre cele șase valori principale
alese în activitatea 5
- să ajungă la un acord la nivelul clasei în urma acestor acțiuni
Organizarea grupului
1. Grupuri mici de cinci-șase copii
2. Discuții și acord la nivelul întregii clase
Resurse
Flipchart sau hârtie glasată
Markere
Adeziv, bandă și pioneze
Instrucțiuni
Scrieți „În clasa noastră vom...” pe tablă.
Organizați clasa în grupuri de cinci-șase copii; oferiți fiecărui grup câte o bucată de flipchart
sau o coală de hârtie glasată și un marker.
Explicați clasei că scopul acestei sarcini este de a conveni asupra modalităților de
comportament care fac clasa un loc incluziv unde toată lumea poate învăța bine împreună.
Aceste modalități de comportament vor proveni din cele șase valori pe care clasa le-a
decis ca fiind cele mai importante pentru ei în sala de clasă (activitatea 5). În acest moment,
solicitați clasei să vă amintească legătura dintre valori și comportamente.
Fiecare grup se va concentra pe o singură valoare. Sarcina lor este de a formula unele
declarații scurte despre această valoare care încep cu, „În clasa noastră vom...” Scopul
declarațiilor este de a arăta oamenilor modul în care toată lumea are nevoie de ele pentru
a acționa pentru ca o clasă să fie incluzivă.
Oferiți câteva exemple pe tablă, sau cereți copiilor să ofere câteva exemple. Iată câteva
exemple cu care puteți începe:
Valoare		

În clasa noastră vom...

Bunătatea

Tratează oamenii cu amabilitate sau lasă-i în pace.

Respect		

Tratează oamenii și mediul înconjurător cu respect.

Rețineți că limbajul este pozitiv. Explicați clasei că este mult mai ușor ca oameni să urmeze
ceea ce vor ca oamenii să facă, mai degrabă decât ceea ce ei nu doresc să facă. De exemplu,
dacă ați vorbit despre partajarea, „În clasa noastră vom cere politicos dacă avem nevoie de
ceva” este mai clar – și mult mai prietenos – decât „În clasa noastră nu vom lua lucruri fără
a cere”.
Oferiți clasei câteva exemple de alte declarații cu „nu” și cereți-le să vă spună cum le-ar
transforma în declarații pozitive care pot urma „În clasa noastră vom...”. De exemplu:
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Nu vom fi nerăbdători când cineva are nevoie de ajutor.
Nu vom înjosi oamenii.
Acum oferiți timp grupurilor să se gândească la valoarea lor și să noteze câteva declarații,
folosind „În clasa noastră vom...” pentru a începe propoziția. Ei ar putea face acest lucru
sub forma unei liste, folosind modelul de pe tablă sau sub forma unei diagrame păianjen.
Este important ca valoarea lor să fie scrisă undeva pe hârtie, astfel încât oamenii să o poată
vedea atunci când este afișată.
Odată ce au câteva propoziții, cereți grupurilor să decidă cu privire la declarația lor cea mai
eficientă și să deseneze un cerc în jurul ei.
Cereți unui membru al fiecărui grup să lipească fișa grupului pe perete. Reuniți fișele, astfel
încât toată lumea să le poată vedea.
Cereți fiecărui grup să citească declarația aleasă. În cazul în care are „nu” în ea, cereți restului
clasei să o reformuleze, astfel încât să fie o afirmație pozitivă. Cereți acordul clasei cu privire
la această declarație. Iată câteva întrebări utile pentru acest proces:
Ar putea toată lumea să fie de acord să urmeze această declarație? Dacă nu, este necesar
să fie îmbunătățită?
Cum ar putea fi îmbunătățită? Există și alte declarații pe fișă care ar putea ajuta la îmbunătățirea
acesteia?
Luați notițe cu privire la orice modificare prin intermediul discuției. Faceți același lucru pentru
fiecare dintre cele șase declarații.
La sfârșitul procesului, citiți setul final cu cele șase declarații pentru clasă. Aceste
comportamente sunt ceea ce au nevoie unul de la altul pentru ca toată lumea să lucreze
bine împreună într-o sală de clasă incluzivă.
Întrebați clasa cum ar dori să afișeze lista în clasă. Aceasta ar putea fi dactilografiată sau
transformată într-o operă de artă – oricare variantă este bună, dar este important ca lista
să fie pusă într-un loc vizibil; de asemenea, ea ar putea fi semnată de toată lumea.
Cu toate acestea, documentul trebuie să fie utilizat atât de profesori, cât și de copii ca un
memento frecvent despre modul în care membrii clasei au fost de acord să fie împreună.
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Setul 4: Școala noastră și incluziunea Acum și în acest an Grupa de vârstă: 9-11
Activitatea 1: Sala noastră de clasă
Timp
Partea 1: 20 minute
Partea 2: 25 minute
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite copiilor să se
gândească la cât de incluzivă este clasa lor în prezent și să acorde prioritate unei căi de urmat
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să reflecteze la cât bine îi fac pe oameni să se simtă incluși, la nivelul clasei
- să identifice ce merge bine și ce trebuie îmbunătățit
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă, apoi grupuri de trei
Resurse
Spațiu
Feedback de tip burger (a se vedea pagina de după instrucțiuni)
Bandă sau adeziv/pioneze
Instrucțiuni: Partea 1
Începeți cu o discuție rapidă în clasă ca un memento despre ce înseamnă să fii inclus și cum
îi face incluziunea să se simtă pe oameni. Dacă vă ajută, reamintiți clasei ce au învățat despre
situația Martei din setul 3, folosiți-o ca stimul.
Apoi, explicați clasei că ei vor lua o decizie individuală despre cât de bună crede clasa –
ca întreg grup – în a-i face pe oameni să se simtă incluși. Le veți adresa o întrebare și există
patru răspunsuri posibile la această întrebare. Fiecare zid va fi un răspuns. (Dacă sunteți în
aer liber, folosiți nord, sud, est și vest.) Sarcina lor este de a alege – sincer – cu care răspuns
sunt cel mai de acord și de a merge la perete în cazul în care răspunsul este.
Spuneți clasei cele patru răspunsuri și peretele cu care se potrivesc – sau puteți face etichete
pentru fiecare perete dacă sunteți în interior și asta ajută la clarificare. Răspunsurile sunt:
Deloc buni
Uneori buni
Cel mai adesea buni
Mereu buni
Odată ce clasa a înțeles răspunsurile, le puteți pune întrebarea:
În cadrul clasei, cât de buni suntem în a-i face pe oameni să se simtă incluși?
Toată lumea din clasă se mută la peretele care se potrivește cel mai bine cu răspunsul cu care
sunt cel mai în acord. După ce a avut loc acest lucru, numărați câți copii corespund fiecărui
răspuns – rețineți acest lucru, deoarece aceasta este referința clasei voastre și veți reveni
la ea mai târziu în cursul anului.
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Odată ce clasa este la locul ei, cereți-le copiilor să vorbească cu persoana de lângă ei despre
motivul pentru care au ales acest răspuns. Acordați-le câteva minute pentru a face acest lucru
– aceasta îi va ajuta să-și adune gândurile pentru următoarea etapă a activității.
Acum puteți facilita o discuție la nivelul clasei pentru a afla de ce copiii s-au asociat
cu anumite răspunsuri. Înainte de a începe, informați clasa că ei trebuie să vorbească în
general, mai degrabă decât despre persoane; acest lucru nu este un exercițiu de denunțare/
blamare/umilire. În loc de nume, dacă vor să vorbească despre comportamente pe care nu le
consideră incluzive, pot spune „câteva persoane”, „unii oameni” sau „majoritatea oamenilor”.
Unele întrebări cu care puteți începe includ:
De ce ați ales acest răspuns?
Mai vrea cineva din apropriere să adauge ceva?
Sunt și alte persoane de acord? Nu sunteți de acord? Spuneți-ne de ce.
Vrea cineva să adauge ceva la ce a spus [numele copilului]?
La sfârșitul discuției: Vrea cineva să-și schimbe poziția acum că ați avut mai mult timp
să vă gândești și să auziți ce spun alții?
Dacă oamenii își schimbă pozițiile în acest moment, modificați numărătoarea de mai devreme.
Instrucțiuni: Partea 2
Organizați clasa în grupuri de trei.
Oferiți fiecărui grup imaginea unui burger (a se vedea pagina următoare). Explicați că acest
lucru este un feedback de tip burger (cu carne sau vegetarian – depinde de voi!). Acesta este
un mod util de a oferi feedback, deoarece sandvișurile sunt un domeniu de îmbunătățire între
două aspecte pozitive.
Sarcina lor de grup este să:
1. Discute despre ceea ce cred ei că face clasa destul de bine pentru a-i ajuta pe oameni
să se simtă incluși.
2. Decidă cu privire la cele două lucruri la care ei consideră că clasa este cea mai bună:
scrieți unul în partea de sus a burgerului și celălalt în partea de jos a burgerului.
3. Discute despre modul în care ei cred că clasa ar putea aduce îmbunătățiri pentru a se
asigura că oamenii se simt incluși.
4. Decidă cu privire la cel mai important/util/folositor unul dintre aceste moduri și să scrie
acest lucru în burger.
5. În jurul exteriorului burgerului, să scrie unul sau două lucruri pe care clasa ar putea face
pentru a îmbunătăți acest lucru.
Oferiți instrucțiunile progresiv și timp pentru a finaliza fiecare instrucțiune înainte de a trece
mai departe. Discuția de la nivelul clasei din partea 1 ar fi trebuit să le ofere câteva exemple
și să îi determine să se gândească, dar formulați câteva răspunsuri înainte de fiecare
instrucțiune, dacă considerați că clasa voastră are nevoie de ele.
Lipiți burgerul complet pe perete și faceți un rezumat pentru clasă.
Rezumați în stilul burgerului, prin urmare:
Unele dintre lucrurile la care suntem buni sunt...
Lucrurile la care vrem să devenim mai buni sunt...
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Unele dintre modurile în care putem face acest lucru sunt...
Alte lucruri la care suntem buni sunt...
Afișați burgerul și utilizați-l ca memento în următoarele luni cu privire la ceea ce face clasa
bine plus ceea ce dorește să îmbunătățească și modul în care poate realiza acest lucru.
Puteți include, de asemenea, oportunități pentru ei pentru a practica aceste domenii de
îmbunătățire în planificarea voastră.
Veți reveni la acești burgeri în setul 5: Școala și incluziunea noastră – unde am ajuns?

Activitatea 1: Sala noastră de clasă – feedback de tip hamburger
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Activitatea 2: Școala noastră
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 20 minute
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite copiilor să se
gândească la cât de incluzivă este clasa lor în prezent și să acorde prioritate unei căi de urmat
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să reflecteze la cât de bine reușește școala să îi facă pe oameni să se simtă incluși
- să identifice ce a făcut bine școala și care sunt prioritățile pentru viitor
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă urmată de grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
Spațiu
Un obiect pentru fiecare copil (un pix sau un stilou este suficient)
Declarația pe o coală de hârtie: Școala noastră se descurcă bine în a-i face pe oameni să se
simtă incluși (a se vedea fișa de resurse de după instrucțiuni) Trei lucruri... fișă de lucru – unul
pentru fiecare grup (a se vedea fișa de resurse după instrucțiuni)
Instrucțiuni: Partea 1
Această activitate este adaptată după Artworks Creative Communications: Creative Evaluation
Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
Dacă este necesar, începeți cu o discuție rapidă în clasă ca un memento despre ce înseamnă
să fii incluziv și cum îi face acest lucru să se simtă pe oameni. Dacă vă ajută, reamintiți clasei
ce au învățat despre situația Martei din setul 3, folosiți-o ca stimul.
Explicați clasei că mulți oameni din școală lucrează împreună anul acesta pentru a se gândi
cum poate deveni mai bună școala în ceea ce privește incluziunea oamenilor. Opiniile clasei
sunt importante, iar această activitate se referă la colectarea opiniilor.
Organizați clasa într-un cerc. Asigurați-vă că fiecare dintre elevi are un stilou, un creion
sau alt mic obiect. Spuneți-le că le vei citi o declarație apoi o vei plasa în mijlocul cercului.
Trebuie să-și imagineze că există o linie între ei și declarație. Când ai citit declarația,
le solicitați să-și pună obiectul undeva pe linie. Cu cât își pun obiectul mai aproape
de declarație, cu atât arată mai mult că sunt de acord cu ea. Cu cât își pun obiectul mai
departe de declarație, cu atât arată mai mult că nu sunt de acord cu ea.
Citiți declarația: Școala noastră este bună să se asigure că oamenii se simt incluși.
Atunci când toate obiectele copiilor sunt la locul lor, fotografiați rezultatul. Continuați cu o scurtă
discuție în clasă, utilizând întrebări precum:
[Numele copilului], ne poți spune de ce ai pus obiectul acolo?
Sunt și alte persoane de acord? Nu sunteți de acord? Spuneți-ne de ce.
Ce lucruri utile/folositoare face școala pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși?
Ce credeți că trebuie să facă mai bine?
Luați notițe scurte despre această discuție pentru a le transmite apoi grupului central.
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Instrucțiuni: Partea 2
Organizații copiii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o copie a fișei de lucru
„Trei lucruri...”. Explicați-le că, în grupurile lor, vor discuta și vor decide cu privire la:
1. Trei lucruri pe care ei cred că școala le face bine pentru a-i face pe oameni să se simtă incluși.
2. Trei lucruri la care ei cred că școala le-ar putea îmbunătăți pentru a-i face pe oameni
să se simtă incluși.
Aceste opinii vor fi transmise grupului responsabil să reflecteze cu privire la modul
de îmbunătățire a școlii în ceea ce privește incluziunea persoanelor. Prin urmare, este
important ca grupurile lor să fie cât se poate de atente.
Oferiți-le timp grupurilor să completeze fișa de lucru. Odată finalizate fișele, fiecare grup
își poate prezenta gândurile clasei. Încheiați prin a întreba clasa despre orice a observat
în legăturile cu gândurile lor; este probabil că anumite teme care să merite să fie luate în
considerare.
Mulțumiți-le pentru contribuția lor și spuneți-le că veți transmite aceste gânduri. Colectați
fișele de lucru.
În urma acestei activități, oferiți fotografia și notele din partea 1, precum și fișele de lucru din partea 2,
grupului central al școlii, care va aduna informații din întreaga școală.
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Activitatea 2: Școala noastră – Declarație

SCOALA NOASTRĂ
REUȘEȘTE CU

SUCCES

SĂ SE ASIGURE
CĂ

OAMENII
SE SIMT

INCLUȘI.
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Activitatea 2: Școala noastră – Trei lucruri... fișe de lucru
Trei lucruri pe care școala noastră le face bine pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși:
1.

2.

3.
Trei lucruri pe care școala noastră le-ar putea îmbunătăți pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă,
incluși:
1.

2.

3.
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Activitatea 3: Eu!
Timp
20 de minute
Prezentare generală
O activitate individuală, reflexivă, al cărei rezultat este o carte poștală pe care copiii o scriu
către ei înșiși
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să reflecteze la cât buni cred că sunt în ceea ce privește incluziunea
- să identifice două lucruri pe care le fac bine și îi ajută pe alți oameni să se simtă incluși
și un lucru pe care l-ar putea îmbunătăți
- să înregistreze ce le-ar plăcea să îmbunătățească la cărțile poștale pe care și le-au autoadresat
Organizarea grupului
Activitate individuală cu unele discuții în pereche
Resurse
Cărți poștale (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Instrucțiuni
Dacă este necesar, începeți cu o discuție rapidă în clasă ca un memento despre ce înseamnă
să fii incluziv și cum îi face acest lucru să se simtă pe oameni. Dacă vă ajută, reamintiți clasei
ce au învățat despre situația Martei din setul 3, folosiți-o ca stimul.
Explicați clasei că în această activitate ei își vor da un feedback despre cât de buni sunt
fiecare din punctul de vedere al includerii oamenilor și se vor gândi la lucru pe care ar vrea
să-l îmbunătățească.
În primul rând, cereți-le să se gândească în liniște la această întrebare
Ce fac deja bine pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși în clasa și în școală mea?
După un timp de reflecție, cereți-le să-și împărtășească gândurile în pereche.
Apoi întrebați-i
Ce altceva pot face pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși în clasa și în școală mea?
Din nou, după un timp de reflecție, cereți-le să-și împărtășească gândurile în pereche.
Oferiți apoi fiecărui copil o carte poștală. Această carte poștală va fi păstrată de voi într-un
loc sigur timp de câteva luni. Nimeni altcineva nu o va vedea. Spre sfârșitul anului școlar,
le veți oferi din nou copiilor astfel încât ă poată vedea dacă au reușit să facă lucrurile din
secțiunea „ce altceva pot face?” de pe cartea lor poștală. Este vorba despre fiecare copil
care își ia angajamentul personal de a-și schimba comportamentul pentru a-i ajuta pe alții
să se simtă mai incluși. Aceasta nu trebuie să fie o schimbare mare – schimbări mici aduce
face o mare diferență pentru alți oameni!
Distribuiți cărțile poștale. Cereți fiecărui copil să scrie sau să-și deseneze gândurile ca răspuns
la declarația de pe cartea poștală și să-și scrie numele pe ea.
Colectați cărțile poștale și puneți-le într-un loc sigur. Veți avea nevoie de ele din nou spre
sfârșitul anului școlar.
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Activitatea 3: Eu! – Cartea poștală

În pot ajuta pe oameni
să se simtă și mai incluși...

Scrieți-vă numele aici:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Setul 5: Școala no astră și incluziunea 2 Revizuire și perspectivă de viitor Grupa de vârstă: 9-11
Activitatea 1: Sala noastră de clasă
Timp
Partea 1: 20 minute
Partea 2: 25 minute
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite copiilor să se
gândească la ce s-a schimbat în clasa lor și a stabili prioritatea noilor căi de urmat
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să recunoască și să explice ceea ce au făcut bine în ultimele luni la nivelul clasei pentru
a se asigura că oamenii se simt incluși și ce s-a schimbat ca rezultat
- să identifice o prioritate suplimentară pentru viitor
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă, apoi grupuri de trei
Resurse
Spațiu
Feedback de tip burger din setul 4, activitatea 1
Fișa de lucru Două stele și o dorință (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Bandă sau adeziv/pioneze
Instrucțiuni: Partea 1
Va exista un decalaj între seturile 4 și 5 ale activităților din sala de clasă, astfel încât s-ar putea
să fie necesar să începeți cu o discuție le nivelul clasei pentru a reîmprospăta amintirile copiilor
despre învățarea legată de diversitate și incluziune de la începutul anului. O idee bună să le
reamintiți despre activitățile pe care le-au efectuat care s-au concentrat pe cât de bună este
clasa, școala ca întreg, și ei ca indivizi, erau la momentul respectiv pentru a se asigura că
oamenii se simt incluși.
Odată ce clasa este pregătită, repetați setul 4, activitatea 1: Partea 1 (cu o formulare ușor
diferită, după cum urmează):
Explicați clasei că ei vor lua o decizie individuală despre cât de bună crede ei că este clasa
este – ca întreg – în a-i face pe oameni să se simtă incluși. Le veți adresa o întrebare și există
patru răspunsuri posibile la această întrebare. Fiecare zid va fi un răspuns. (Dacă sunteți în aer
liber, folosiți nord, sud, est și vest.) Sarcina lor este de a alege – sincer – cu care răspuns sunt
cel mai de acord și de a merge la perete în cazul în care răspunsul este.
Spuneți clasei cele patru răspunsuri și peretele cu care se potrivesc – sau puteți face etichete
pentru fiecare perete dacă sunteți în interior și asta ajută la clarificare. Răspunsurile sunt:
Deloc buni
Uneori buni
Cel mai adesea buni
Mereu buni
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Odată ce clasa a înțeles răspunsurile, le puteți pune întrebarea:
În cadrul clasei, cât de buni suntem în a-i face pe oameni să se simtă incluși?
Atunci când copiii sunt la locul lor, uitați-vă la numărătoarea pe care ai făcut-o de prima dată
când ai efectuată această activitate. Înregistrați orice diferențe și discutați-le cu clasa- folosind
întrebări cum ar fi:
Ce s-a schimbat?
Ce am făcut bine?
Ce ne-a ajutat să ne schimbăm ca clasă?
Există ceva care ne împiedică să ne schimbăm?
Ce credeți că ar trebui să încercăm în continuare la nivelul clasei pentru a asigura o și mai
bună incluziune a oamenilor?
Instrucțiuni: Partea 2
Organizați clasa în grupuri de trei.
Distribuiți fișele de lucru „Feedback de tip burger” clasa finalizată în setul 4, activitatea 1.
Nu contează dacă grupurile de trei sunt diferite de grupurile care au completat aceste fișe
de lucru; ideea aici este că grupurile să discute partea „burger” a feedbackului.
Solicitați fiecărui grup să se uite la partea „burger” a fișei. Reamintiți-le că acest lucru a fost
ceva grupul care a completat fișa de lucru a dorit ca clasa să facă pentru a se asigura că
oamenii se simt mai mult incluși. Sarcina lor este de a discuta dacă acest lucru s-a întâmplat.
Iată câteva întrebări care să contribuie la discuția lor:
Cum a fost în clasă în ultimele luni – credeți că oamenii s-au asigurat că toată lumea este
inclusă?
S-a întâmplat ce scrie pe burger?
Dacă da, în ce măsură s-a întâmplat?
Dacă nu, de ce credeți că nu s-a întâmplat?
Colectați câteva feedbackuri scurte de la unele grupuri cu privire la discuția lor.
Apoi, oferiți fiecărui grup fișa de lucru „Două stele și o dorință”. Sarcina lor de grup este să:
1. Scrieți sau desenați un lucru în fiecare stea ilustrând ce a făcut bine clasa pentru a se asigura
că oamenii se simt incluși în comparație cu ultima dată când au efectuat această activitate.
2. Scrieți sau desenați o dorință care ilustrează ceva ce ar dori clasa să facă în viitor pentru
a se asigura că oamenii se simt și mai incluși. În cazul în care acest lucru nu s-a întâmplat
și grupul este dornic să îl facă, această activitate poate fi o repetare a celei legate de burger.
În mod alternativ, grupul poate scrie sau desena ceva nou.
Lipiți fișele de lucru pe perete și rezumați-le pentru clasă. Utilizați limbajul fișei de lucru:
Ne-am dăruit stele pentru...
Ne dorim ca...
Afișați fișele de lucru „Două stele și o dorință” și folosiți-le ca memento în următoarele câteva
luni în legătură cu punctele forte ale școlii, plus ceea ce vor să facă în continuare. Puteți
include, de asemenea, oportunități pentru ei pentru a practica aceste domenii de îmbunătățire
în planificarea voastră.
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Activitatea 1: Clasa noastră – Două stele și o dorință
Două lucruri pe care le-am făcut bine
de la activitatea de feedback de tip
burger

În continuare, ne dorim ca
clasa să...

pentru a se asigura că oamenii
se simt incluși.
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Activitatea 2: Școala noastră
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 20 minute
Partea 3: 45 minute
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite copiilor să se
gândească la cât de incluzivă este școala în prezent, să acorde prioritate căilor de urmat
și să-și dezvolte viziunea asupra școlii ca școală incluzivă
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să reflecteze la ce s-a schimbat la nivelul școlii în ceea ce privește sentimentul de incluziune
al oamenilor
- să identifice punctele forte ale școlii și ce trebuie îmbunătățit
- să creeze o viziune a școlii celei mai incluzive
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă urmată de grupuri mici de cinci-șase copii
Resurse
Spațiu
Un obiect pentru fiecare copil (un pix sau un stilou este suficient)
Declarația pe o coală de hârtie: Școala noastră este reușește cu succes să îi ajute pe oameni
să se simtă incluși (a se vedea fișa de resurse de după instrucțiunile din setul 4: activitatea 2)
Fotografii din momentele anterioare ale acestei activități efectuate în cadrul setului 4
Trei lucruri... fișă de lucru – una pentru fiecare grup (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Hârtie glasată sau flipchart
Markere/vopseluri
Instrucțiuni: Partea 1
Dacă nu ați avut încă o discuție la nivelul clasei pentru a reîmprospăta amintirile copiilor cu
privire la învățarea de la începutul anului, faceți acest lucru aici. Ați putea dori să discutați
prin intermediul activităților la care au luat parte și să vă gândiți cât de bună este clasa,
școala ca întreg, iar ei ca indivizi, în a se asigura că oamenii se simt incluși.
Amintiți clasei că mulți oameni din școală în acest an colaborează pentru a găsi un mod în
care școala poate asigura o mai bună incluziune. Opiniile clasei sunt importante, iar această
activitate se referă la colectarea opiniilor.
Organizați clasa într-un cerc. Asigurați-vă că fiecare dintre elevi are un stilou, un creion
sau alt mic obiect. Spuneți-le că le vei citi o declarație apoi o vei plasa în mijlocul cercului.
Trebuie să-și imagineze că există o linie între ei și declarație. Când ai citit declarația,
le solicitați să-și pună obiectul undeva pe linie. Cu cât își pun obiectul mai aproape
de declarație, cu atât arată mai mult că sunt de acord cu ea. Cu cât își pun obiectul mai
departe de declarație, cu atât arată mai mult că nu sunt de acord cu ea.
Citiți declarația: Școala noastră este bună să se asigure că oamenii se simt incluși.
Atunci când toate obiectele copiilor sunt la locul lor, fotografiați rezultatul. Comparați-l
cu fotografia din momentul anterior și rezumați ce s-a schimbat pentru copii.
Continuați cu o scurtă discuție în clasă, utilizând întrebări precum:
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Ce s-a schimbat? Cum a fost la școală în ultimele luni - oamenii și-au îmbunătățit
capacitatea de a se asigura că toată lumea este inclusă?
Ce a făcut școala pentru a schimba lucrurile?
Există ceva care nu s-a schimbat și pe care ați fi dorit să se schimbe?
Ce credeți că ar trebui să încerce în continuare școala pentru asigura o mai bună incluziune
a oamenilor?
Luați notițe scurte despre această discuție pentru a le transmite apoi grupului central.
Instrucțiuni: Partea 2
Organizații copiii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o copie a fișei de lucru
„Trei lucruri...”. Explicați-le că, în grupurile lor, vor discuta și vor decide cu privire la:
1. Trei lucruri pe care ei cred că școala le-a făcut bine până acum pentru a se asigura
că oamenii se simt incluși.
2. Trei lucruri pe care ei cred că școala le-ar putea îmbunătăți în continuare pentru a se asigura
că oamenii se simt incluși.
Aceste opinii vor fi transmise grupului responsabil să reflecteze cu privire la modul de
îmbunătățire a școlii în ceea ce privește incluziunea persoanelor. Prin urmare, este important
ca grupurile lor să fie cât se poate de atente.
Oferiți-le timp grupurilor să completeze fișa de lucru. Odată finalizate fișele, fiecare grup
își poate prezenta gândurile clasei. Încheiați prin a întreba clasa despre orice a observat
în legăturile cu gândurile lor; este probabil că anumite teme care să merite să fie luate în
considerare.
Mulțumiți-le pentru contribuția lor și spuneți-le că veți transmite aceste gânduri mai departe.
Colectați fișele de lucru.
Instrucțiuni: Partea 3
Această parte a activității se concentrează pe copiii care lucrează în grupuri pentru a crea
o imagine adnotată a cum cred ei că ar arăta cea mai incluzivă. Imaginile vor face parte din
activitatea școlii în ceea ce privește crearea unei viziuni pentru viitor.
Organizați copiii în grupuri de cinci sau șase. Explicați-le că școala vrea să continue să lucreze
pentru a se asigura că oamenii se simt incluși. Pentru a realiza acest lucru ei doresc să obțină
o imagine a modului în care oamenii din școală cred că ar trebui să arate, ar trebui să sune și
să se simtă dacă școala ar fi cât mai incluzivă cu putință. Această activitate este șansa copiilor
de a oferi școlii ocazia de a afla ce cred ei.
Sarcina lor este de a crea o imagine – cu câteva cuvinte pentru a adăuga puțin mai multe
detalii – a modului în care grupul lor își imaginează că școala ar fi cât mai incluzivă cu putință.
Mai jos, sunt câteva întrebări pe care le puteți utiliza pentru a-i ajuta pe copii să creeze
imaginea lor. În funcție de clasă, puteți alege să:
1. Separați activitatea în trei etape, câte una pentru fiecare întrebare, și să începeți fiecare
etapă cu o discuție la nivelul clasei despre întrebări.
2. Tipăriți aceste întrebări și oferiți-le grupurilor pentru a le permite să lucreze independent.
3. Realizați o combinație între 1 și 2.
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1. Cum ar arăta școala?
- Cine ar fi la școală?
- Dacă era o cameră pornită, ce-ai fi văzut copii făcând în sălile de clasă și pe terenul de joacă?
- Ce-ai vedea personalul făcând?
- Cum ar arăta relațiile dintre personal și copii?
- Ce ai vedea când părinții sau vizitatorii vin la școală?
- Ce n-ai vedea?
2. Cum ar suna școala?
- Ce ai auzi în sălile de clasă?
- Ce ai auzi pe terenul de joacă?
- Ce ai auzi în sala de personal?
- Ce ai auzi pe coridoare?
- Ce n-ai auzit?
3. Cum s-ar simți școala?
- Cum te-ai simți ca elev?
- Cum te-ai simți ca membru al personalului?
- Cum te-ai simți ca părinte?
- Cum te-ai simți ca vizitator?
- Cum nu te-ai simți?
Distribuiți hârtie, pixuri/vopseluri și lăsați grupurile să-și creeze imaginile. Pe măsură ce vă
plimbați prin clasă, observați imaginile pot avea nevoie de mai multe explicații și cereți copiilor
să scrie un cuvânt sau o frază lângă imagine, care ar ajuta la explicarea ei pentru o persoană
care o vede pentru prima dată.
După ce termină, fiecare grup își poate prezenta imaginea în fața clasei.
- imaginile din partea 3
pentru grupul central al școlii, care va fi responsabil de colectarea de informații din întreaga
școală.
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Activitatea 2: Școala noastră – Trei lucruri... fișă de activitate
Trei lucruri pe care școala noastră le-a făcut bine până acum pentru a se asigura că oamenii
se simt incluși:
1.

2.

3.

Trei lucruri școala noastră le-au putea îmbunătăți în continuare pentru a vă asigura că oamenii
se simt incluși:
1.

2.

3.
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Activitatea 3: Eu!
Timp
20 minute
Prezentare generală
O activitate individuală, reflexivă, cu un rezultat al grupului care urmează să fie lipit pe peretele
sălii de clasă
Obiectiv(e)
Copiii trebuie:
- să se gândească dacă au devenit mai buni în a se asigura că oamenii se simt incluși
- să identifice un lucru pe care l-ar putea îmbunătăți în continuare
- să înregistreze ce le-ar plăcea să îmbunătățească la posterul clasei
Organizarea grupului
Activitate individuală cu unele discuții în pereche
Resurse
Cărțile poștale din setul 4: Activitatea 3
O coală mare de hârtie – hârtie glasată, flipchart sau tapet
Voi... adeverințe (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Lipici
Instrucțiuni
Dacă nu ați avut încă o discuție la nivelul clasei pentru a reîmprospăta amintirile copiilor cu
privire la învățarea de la începutul anului, faceți acest lucru aici. Puteți dori să discutați prin
intermediul activităților la care au luat parte pentru a vă gândi cât de bună este clasa, școala
în ansamblu și ei ca indivizi în asigurarea faptului că oamenii se simt incluși.
Reamintiți-le copiilor că cu un timp în urmă și-au scris cărți poștale despre ceva ce ar vrea
să facă pentru a se asigura că oamenii se simt mai bine incluși. Acum e timpul să se uite
la cărțile poștale și să vadă cum s-au descurcat.
Distribuiți fiecare carte poștală copilului care a scris-o. Cereți-le să reflecteze în liniște asupra
următoarelor întrebări (poate doriți să le scrieți pe tablă sau să le dați direct copiilor):
Am făcut ce am spus că voi face?
A fost greu să te ții de promisiune? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
M-a mai ajutat cineva? Dacă da, cine?
Vă puteți gândi la un exemplu al unui moment în care ați făcut acest lucru? Ce s-a întâmplat?
Cum v-a făcut să vă simțiți? Cum credeți că s-au simțit ceilalți?
După un timp de gândire, cereți-le să-și împărtășească gândurile cu un partener.
Apoi, colectați unele feedback de la oamenii care sunt dispuși să-și împărtășească
experiențele. Reamintiți-le copiilor că trebuie să vorbească fără să menționeze numele altor
persoane din clasă (cu excepția cazului în care sunteți cu adevărat încrezător că acest lucru
va fi OK și aveți acordul clasei de a folosi nume).
Următoarea etapă a activității presupune din partea copiilor să se gândească la ce altceva
pot face în continuare pentru a se asigura că oamenii se simt incluși. Din nou, oferiți-le timp
de gândire și un timp pentru a discuta ideile cu un partener.
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Odată ce copiii sunt gata cu decizia lor cu privire la ceea ce doresc să facă, distribuiți fișele
„Am de gând să...” (a se vedea fișa de resurse de mai jos) și cereți-le să scrie ceea ce vor
face pe fișă. Acestea vor fi afișate pe perete. Nu trebuie să-și indice numele pe ele – își vor
aminti care sunt cele pe care l-au scris doar uitându-se la ele.
Puneți o coală mare de hârtie sau două coli lipite împreună într-un loc accesibil în clasă.
Puneți niște lipici lângă hârtie.
În timp ce fiecare copil își completează fișele, verificați-le și apoi rugați copilului să-și lipească
fișa pe o coală mare de hârtie. Acest lucru va deveni un poster mare care va fi afișat
pe peretele clasei ca un memento. Lipiți posterul pe perete atunci când este complet.
Activitatea 3: Eu! – Am de gând să... fișe
Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...

Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...

Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...

Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...

Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...

Pentru a mă asigura că oamenii se simt incluși, am de gând să...
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Setul 1: Diversitate Grupa de vârstă: 12-15
Activitatea 1: Test rapid
Timp
5 minute
Prezentare generală
Test rapid care trebuie completat în mod individual, cu un scurt feedback între fiecare rundă
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să recunoască că diferențele sunt comune și că acestea fac viața interesantă
Organizarea grupului
Întreaga clasă împreună, sarcină individuală
Resurse
Ciorne, pixuri
Instrucțiuni
Explicați clasei că urmează să primească un test. Tot ce trebuie să facă este să noteze
răspunsul care li se aplică.
Citiți cele trei întrebări de mai jos. Între întrebări, colectați câteva feedbackuri de la copiii –
suficiente pentru a evidenția la sfârșitul anului că există o varietate de opinii în întreaga clasă.
Întrebările (pe care le puteți schimba în funcție de elevii voștri) sunt:
1. Care este mâncarea ta preferată?
2. Care e culoarea ta preferată?
3. Cine e startul tău preferat de la TV sau din filme?
Întrebări
Ce ai observat? Răspunsurile tale au fost la fel sau diferite?
Cum ar fi dacă am răspunde cu toții la fel?
Încheiați prin a rezuma că faptul de a avea opinii diferite face viața mai interesantă.

Activitatea 2: Găsiți pe cineva care...
Timp
20 de minute
Prezentare generală
Activitate practică care cere elevilor să se plimbe prin clasă și să vorbească cu persoane
diferite din clasa lor
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Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să găsească un lucru despre colegii lor pe care nu-l știau înainte
- să recunoască că atât diferențele, cât și asemănările există în clasă
- să explice gama de diferențe din clasă
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Spațiu
Fișă Găsiți pe cineva care... (a se vedea fișa de resurse după instrucțiuni)
Instrucțiuni
Oferiți-i fiecărui elev o fișă „Găsiți pe cineva care...”, care are o declarație diferită scrisă în
25 de cutii. Sarcina elevilor este de a vedea dacă pot găsi un alt elev care să se potrivească
fiecărei cutii, și să scrie numele respectivului elev în cutie. Dacă doriți să schimbați textul din
cutie pentru a-l adapta elevilor voștri sau numărul de cutii, vă rugăm să o faceți.
Explicați ce trebuie să facă elevii. Alegeți un pătrat și întrebați un elev despre textul din pătrat
(de exemplu, „împărtășește aceeași culoare preferată ca tine”. Continuă până găsești un elev
care să se potrivească. Arată cum ai scrie numele lor în cutie, și apoi treci la un alt pătrat.
Spuneți-le elevilor:
- Că trebuie să plimbe prin clasă și să găsească pe cineva diferit pentru fiecare pătrat – nu pot
repeta același nume de două ori pe fișă.
- Că activitatea se încheie atunci când cineva a umplut în toate pătratele lor și strigă un
cuvânt – puteți alege oricare cuvânt are sens pentru contextul vostru.
Cereți elevilor să se pregătească, asigurați-vă că au stilourile și fișele de activitate și începeți
activitatea.
Odată ce primul elev vă anunță că a terminat fișa, opriți clasa. Verificați fișa elevului pentru
a vă asigura că are nume diferite în fiecare pătrat. Dacă nu, puteți alege să continuați sau
să vă opriți acolo.
Alternativă la completarea tuturor pătratelor:
Oferiți-le elevilor o limită de timp și vedeți câți elevi au reușit să termine în limita de timp.
Întrebări
Care au fost motivele pentru care s-a desfășurat această activitate? (Obținerea unei mai
bune cunoașteri reciproce, aflarea mai multor detalii unul despre celălalt, înțelegerea că
toată lumea împărtășește asemănări și diferențe, abilități de comunicare,/...)
Ce ați învățat despre asemănările dintre colegii voștri?
Care credeți că sunt unele dintre asemănările fundamentale dintre oameni?
Ce ați învățat despre tipurile de diferențe care există în clasă – cum suntem noi diferiți?
A fost mai ușor să găsiți oameni care v-au împărtășit lucrurile preferate sau să umpleți
cutiile cu declarații diferite?
Oamenii cu multe asemănări încă mai au diferențe?
Oamenii care sunt destul de diferiți unul de celălalt au în continuare asemănări?
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Activitatea 2: Fișă de activitate Găsiți pe cineva care...
Găsiți pe cineva care...

Este pasionat de mediu

Are aceeași emisiune
TV preferată ca tine

Are același număr de
frați ca tine

Este foarte îndemânatic
cu tehnologia

Poate cânta la un
instrument muzical

A fost într-o altă țară din Îi place aceeași muzică
Europa
ca ție

Îi place să citească

Are același sport
preferat ca tine

Practică o religie

Poate vorbi mai mult de
o limbă fluent

Preferă exteriorul în
locul interiorului.

A fost într-o țară din
afara Europei

Are aceeași mâncare
preferată ca tine

Joacă jocuri video ca
hobby

Are părinți sau bunici
care s-au născut într-o
altă țară

Are aceeași culoare
preferată ca tine

Are un subiect la școală
pe care îl consideră
Îi place să gătească
dificil

E foarte bine să ai grijă
de alți oameni

Activitatea 3: Lumea noastră
Timp
20 de minute (opțiunile 1 și 3); până la 60 de minute (opțiunea 2)
Prezentare generală
Această activitate oferă o alegere a trei moduri prin care elevii pot explora diferențele din lume.
Activitatea introduce, de asemenea, pentru elevi cuvântul „diversitate”.
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să-și dezvolte gama de diferențe pe care le recunosc din clasa lor printr-o analiză mai amplă
a diferenței din lume
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci sau șase elevi
Resurse
Hârtie glasată sau flipchart (opțiunile 1 și 2)
Markere (opțiunea 1)
Reviste și ziare, foarfece și lipici (opțiunea 2)
Computer și proiector cu audio și acces wifi (opțiunea 3)
Există trei moduri de a desfășura această activitate:
• Opțiunea 1. Fără tehnologie (discuție și activitate bazate pe diagrame păianjen)
• Opțiunea 2. Tehnologie redusă (crearea unui colaj ilustrând diversitatea)
• Opțiunea 3. Tehnologie (difuzați un film pentru a stimula o discuție)
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Instrucțiuni: Opțiunea 1 – Fără tehnologie
Recapitulați diferențele pe care le-au găsit elevii în urma activității „Găsește pe cineva care...”.
Sarcina lor de astăzi este de a-și lărgi cunoștințele despre diferențe, gândindu-se la lume
ca la un întreg, mai degrabă decât doar la clasa lor. Ei vor realiza acest lucru prin crearea unei
diagrame păianjen care arată cât mai multe diferențe între oamenii din lume, la care se pot
gândi.
Organizați elevii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o coală de hârtie sau
hârtie glasată și niște pixuri și timp pentru a-și crea diagrama păianjen.
Odată ce sunt finalizate diagramele păianjen, partajați-le folosind una din următoarele
modalități:
- O plimbare prin galerie: puneți diagramele păianjen pe perete, plimbați-vă în sală pentru
a le vedea.
- O plimbare la masă: grupurile își lasă diagramele păianjen pe masă și se plimbă pentru
a vedea altele.
- Un mesager: un membru al grupului vizitează un alt grup cu diagrama lor păianjen
și o prezintă; face acest lucru până când toate grupurile au văzut toate diagramele
păianjen – schimbați mesagerul de fiecare dată.
- Trecerea: fiecare trece diagrama păianjen de la un grup la altul pentru a o vedea și a face
comparații/observații.
- Prezentări: fiecare grup prezintă diagrama păianjen întregii clase.
Instrucțiuni: Opțiunea 2 – Tehnologia redusă
Recapitulați diferențele pe care le-au găsit elevii în urma activității „Găsește pe cineva care...”.
Sarcina lor de astăzi este de a-și lărgi cunoștințele despre diferențe, gândindu-se la lume ca
la un întreg, mai degrabă decât doar la clasa lor. Aceștia vor realiza acest lucru prin a crearea
unui colaj ilustrând cât mai multe diferențe între oamenii din lume pe care le pot găsi din ziare
și reviste.
Organizați elevii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte reviste și ziare, foarfece
și lipici și o coală de hârtie glasată sau flipchart. Oferiți-le timp pentru a căuta imagini și cuvinte
care reprezintă diferențe între oamenii din întreaga lume.
După ce sunt finalizate colajele, partajați-le folosind una dintre următoarele modalități
- O plimbare în galerie: lipiți colajele pe perete; plimbați-vă pentru a le vedea.
- O plimbare la masă: grupurile își lasă colajele pe masă și se plimbă pentru a vedea altele.
- Un mesager: un membru al grupului vizitează un alt grup cu colajul lor și îl prezintă; face acest
lucru până când toate grupurile au văzut toate colajele – schimbați mesagerul de fiecare dată.
- Trecerea: fiecare trece colajul de la un grup la altul pentru a îl vedea.
- Prezentări: fiecare grup își prezintă colajul întregii clase.
Instrucțiuni: Opțiunea 3 – Tehnologia
Această activitate se concentrează pe primele două minute ale trailerului filmului One Day
on Earth. Acesta este un proiect care a cerut oamenilor din întreaga lume să-și filmeze
viața în aceeași zi (în octombrie 2010) apoi a fost realizat un film de lung metraj pe baza
rezultatelor. Trailerul poate fi găsită la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=ihJb6PkwZls
https://vimeo.com/26378195
Explicați-le elevilor contextul filmului și spuneți-le că le veți arăta primele două minute. Sarcina
lor este de a observa cât mai multe diferențe cu putință între oamenii din film. După aceea,
întrebați elevii ce au observat și faceți o listă comună pe tablă/flipchart. Aceștia ar putea indica
lucruri precum:
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•

Curse

•

Genuri

•

Haine/aparență

•

Manifestarea emoțiilor

•

Accesul la tehnologie

•

Moduri de distracție

•

Limbi străine

•

Culturi/tradiții

•

Convingeri

•

Medii

•

Modalități de călătorie (inclusiv cu scaunul cu rotile – arătați asta dacă nu apare)

•

Stiluri de viață

•

Modalități de câștigare a existenței

•

Muzică

•

Dans

Întrebări
Ce am învățat despre diferența din întreaga lume din această activitate?
Asigurați-vă că în discuție apare o serie întreagă de diferențe, inclusiv rasa, genul,
convingerile, atitudinile, culturile, orientarea sexuală, capacitatea și handicapul,
circumstanțele socioeconomice: sărăcia și bogăția; pacea și violența – ducând
la strămutarea popoalelor. Acest lucru poate duce la observații cu privire la inegalitate –
vom reveni la acest lucru în setul 2.
Ne-a învățat ea ceva despre asemănările dintre oameni și despre diferențe?
Aici puteți extrage faptul că, în calitate de oameni, împărtășim multe asemănări, dar punem
multe dintre acestea în practică în moduri diferite. Astfel, o nuntă într-o parte a lumii va fi
diferită de alta, muzica și dansul sunt diferite în întreaga lume, ideea unei persoane legată
de distracție nu este la fel ca a alteia, etc. Puteți folosi exemple din ceea ce știți despre clasă
(de exemplu, unii elevi sunt buni la artă, alții la matematică, dar fiecare face ceva bine) și,
de asemenea, despre propria viață pentru a lega învățarea de propria experiență a elevilor.
Explicați-le elevilor că aceste diferențe înseamnă că lumea este un loc foarte divers – și acesta
este doar dacă te gândești la oameni, să nu uităm că există o mulțime de diversitate în cazul
plantelor, al animalelor, al peisajelor etc.
Deci, ce înseamnă divers? (Ceva care este divers implică o mare varietate sau diferență.)
Și diversitatea? (Statutul de a fi divers – deci, ați putea spune „Aceste țări sunt foarte diverse”
sau „aceste țări sunt pline de diversitate”.)
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Activitatea 4: Care este aspectul bun al diversității?
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 25 de minute
Prezentare generală
Unele reflecții individuale și o activitate de tipul gândește-corelează-partajează care rezultă
într-un poem al clasei – toate axate pe aspectele pozitive ale diversității
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze și să identifice influența diversității asupra vieții lor
- să exploreze aspectele pozitive ale diversității
- să creeze un poem la nivelul clasei „poemul lipsei de sens” despre aspectele pozitive ale
diversității
Organizarea grupului
Reflecție individuală, în pereche, grupuri de patru
Resurse
Hârtie și pixuri
Foi de hârtie suficient de mari pentru a cuprinde o propoziție: Partea 2
Bandă sau adeziv: Partea 2
Dacă nu ați efectuat activitatea 3, va trebui să lucrați cu elevii înainte de această activitate pentru a vă asigura
că înțeleg cuvintele „divers” și „diversitate”.
Instrucțiuni: Partea 1
Partea 1 este o sarcină individuală. Cereți fiecărui elev să facă o listă – fie desen sau notă
scrisă – a lucrurilor care sunt importante pentru ei în viața lor (familie, prieteni, muzică, filme,
jocuri, cărți etc.).
Apoi, cereți-le să-și privească lista și să ia în considerare elementele de pe listă care sunt
influențate de oameni care sunt diferiți de ei – din diferite țări, abilități, genuri, orientări
sexuale, culturi, credințe, medii etc. Cereți-le să scrie câteva cuvinte lângă fiecare element
de pe lista lor atunci când pot identifica o influență clară.
Colectați feedback de la unii elevi.
Întrebări
Ce fel de influențe ai observat? Care elemente de pe lista ta au fost influențate de oameni
care sunt diferiți de tine? Au existat elemente care nu au fost influențate de oameni care
sunt diferiți de tine?
Ce te face să crezi despre diversitate această activitate?
Aici merită subliniat faptul că diversitatea este un fapt al vieții – nu va dispărea și aduce multe
lucruri pozitive în viața noastră.
Instrucțiuni: Partea 2
Această activitate este adaptată după Artworks Creative Communications: Creative
Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
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Partea 2 este organizată ca o activitate de tipul gândește-corelează-partajează, care duce
la o activitate de grup.
Cereți elevilor să se gândească pentru o scurtă perioadă de timp la principalele aspecte
pozitive pe care diversitatea le aduce în viața lor (acestea ar putea fi persoane pe care
le iubesc, acces la cultură sau bunuri din întreaga lume, în general mai mult entuziasm sau
interes, o dragoste pentru alimente străine etc.).
Apoi, organizați-i în perechi și cereți-le să-și împărtășească gândurile. După câteva minute,
cereți perechilor să se alăture unei alte perechi și să-și împărtășească din nou gândurile.
Oferiți fiecărui grup câte o coală de hârtie de pentru că de această dată trebuie să realizeze
o listă sau o diagramă păianjen de cuvinte care să rezume conversația lor.
Colectați feedbackuri de la aceste grupuri de patru pentru a obține câteva exemple de cuvinte
notate pe hârtie.
Apoi, cereți-le elevilor să-și studieze foaia de hârtie foarte atent timp de câteva secunde. Odată
ce au făcut acest lucru, trebuie să întoarcă foaia și să noteze cât mai multe cuvinte la care se pot
gândi din lista lor – fără a trișa! – oprindu-se atunci când ajung la maximum șapte cuvinte.
Odată ce au lista acestor cuvinte, oferiți fiecărui grup câte o bucată de hârtie, suficient de
mare ca să poată conține o propoziție. Următoarea lor sarcină este de a face o propoziție
din cuvintele de pe lista lor. Ei pot folosi cuvinte scurte de legătură, cum ar fi „și”, „dar”,
„deci”, „pentru”, pentru a crea propoziția din cuvintele lor.
Când propoziția este gata, cereți unui membru al fiecărui grup să vină și să lipească propoziția
pe o coală de hârtie curată, astfel încât propozițiile să apară una după alta. Verificați propozițiile
pe măsură ce se adună.
Acest grup de propoziții devine acum un poem al clasei: „Care este aspectul bun al diversității?”
Cereți-i unui elev să citească poemul clasei. S-ar putea să nu aibă sens! Dar va rezuma unele
dintre principalele aspecte pozitive ale diversității care sunt semnificative pentru clasă.
Încheiați prin a întreba clasa despre părțile lor preferate din poem. Afișați-l în sala de clasă.

Activitatea 5: Provocările diversității
Timp
60 de minute
Prezentare generală
Activitatea de grup utilizând tehnici de dramă și discuții la nivelul întregii clase pentru
a explora unele dintre provocările legate de diversitate
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să identifice și să explice, printr-o fotografie umană, unele dintre provocările pe care le
poate aduce diversitatea
- să recunoască faptul că pot alege modul în care acționează într-un mediu divers și că
alegerile lor au impact asupra altor persoane
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci sau șase elevi
Resurse
Provocări ale scenariilor în materie de diversitate (a se vedea fișele de resurse după
instrucțiuni; există șase scenarii din care puteți alege)
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Instrucțiuni
Stabiliți împreună cu elevii că, deși, astfel cum a demonstrat activitatea 4, există multe aspecte
pozitive ale diversității, aceasta poate aduce, de asemenea, provocări. Această activitate oferă
elevilor șansa de a explora unele dintre aceste provocări.
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase. Explicați-le că vor lucra în grupuri pentru a crea
o fotografie umană (sau un tablou) pentru a arăta, la nivelul clasei, unele dintre provocările
pe care le poate aduce diversitatea. Fiecare grup va avea un scenariu despre un personaj
ca punct de plecare.
Oferiți fiecărui grup câte un scenariu; unul sau doi membri ai grupului ar trebui să-l citească
cu voce tare celorlalți. După ce au citit scenariul, cereți grupurilor să discute:
- provocările cu care se confruntă personajul
- motivele pentru care personajul se confruntă cu aceste provocări.
După un timp alocat pentru discuții, explicați-le elevilor că următoarea lor sarcină este de să
creeze o fotografie umană sau un tablou, care să arate ce se întâmplă în scenariul lor și cel
puțin o provocare cu care se confruntă caracterul lor.
Iată câteva întrebări menite să ajute grupurile să gândească prin fotografia lor umană;
ați putea dori să le scrieți undeva unde elevii să le poată vedea sau distribuiți un set de
întrebări pentru fiecare grup.
Cine trebuie să fie în fotografia umană?
Unde trebuie să fie?
Ce trebuie să facă?
Ce sentimente trebuie să manifeste?
Spuneți-le, de asemenea, că odată ce fotografia lor umană este pregătită o vor arăta altor
grupuri care vor încerca să înțeleagă ce se întâmplă – prin urmare, este important ca fotografia
lor să fie cât mai clară cu putință.
Oferiți timp grupurilor să lucreze la fotografia lor umană.
Când grupurile sunt pregătite, fiecare grup își arată fotografia clasei. Faceți o fotografie
cu fiecare; acestea pot fi folosite în setul 3. Puneți-le întrebări despre fiecare fotografie,
de exemplu:
Ce se întâmplă aici?
Care sunt emoțiile pe care le puteți vedea?
Cu ce provocare (provocări) credeți că s-ar putea confrunta personajul (personajele)?
Cuvintele „inclus” și „exclus” ar putea apărea în discuții – în caz afirmativ, anunțați elevii
că veți reveni la aceste teme în săptămânile următoare.
Cereți fiecărui grup să rezume scenariul lor pentru restul clasei.
Activități opționale suplimentare:
1. Studenții pot crea întrebări pentru diferite personaje din oricare dintre fotografiile umane.
Aceste personaje pot fi apoi puse pe „scaunul fierbinte” pentru a răspunde la întrebările
ca joc de rol.
2. Alegeți o fotografie umană pentru a explora în detaliu. Elevii creează întrebări pentru
diferitele personaje din această fotografie. Cereți elevilor implicați în fotografie să o refacă,
apoi alți elevi pot pune întrebările lor la personajele din jocul de rol.
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Întrebări
Când vedeți că aceste situații se întâmplă, ce provocări înseamnă ele pentru voi?
Înseamnă aceste provocări că ar trebui să renunțăm la diversitate? Explicați modul
de gândire.
Care sunt unele dintre cele mai utile modalități de abordare a diversității?
Încheiați sesiunea rezumând că diversitatea aduce cu siguranță provocări, dar majoritatea oamenilor sunt
de acord că aspectele pozitive pe care le aduce în viața noastră le depășesc. Prin urmare, diversitatea este
ceva care ne face viața mai bogată și merită sărbătorită.
Activitatea 5: Provocările diversității – scenarii
Scenariile 1-4 sunt adaptate după Kidscape: Being me: isn’t it time someone heard your story?
https://www.kidscape.org.uk/media/1011/being_me_-_chapters_1-5.pdf
Scenariul 5 este un extras din Out of Place de Archie Pyke, St Saviour’s Primary School: Tower Hamlets
Creative Writing Competition 2016
http://www.towerhamlets-sls.org.uk/outofplace/
Scenariul 6 este o știre a BBC, Daily torment of racism in the classroom de Divya Talwar, BBC Asian Network,
23.05.12
https://www.bbc.co.uk/news/education-18150650
Scenariul 1: Povestea lui Evan
8:00 am
Mă privesc în oglindă și încerc să văd ce văd ceilalți. Sunt cel mai mic din clasa mea și am
două picioare stângi când vine vorba de fotbal, dar nu pot vedea nimic altceva care să fie
diferit. Pantofii mei arată stupid? Am o față de fată? Este din cauza pielii mele?
8:15 am
„Ți-ai luat echipamentul de înot?” strigă mama de jos. „Da,” strig înapoi, stomacul meu
răsucindu-se într-un nod. Îmi place să înot. Mi-aș dori să nu trebuiască să înot la școală.
Unii copii din clasa mea cred că e ciudat că mă scufund bine și dansez și de aceea îmi spun
porecle. Aș prefera să nu fiu bun la nimic și să nu mai dansez niciodată și să fiu în una din
bandele din clasa mea decât să fiu bun la ceva și să fiu hărțuit. Mă întreb dacă o să am
probleme dacă o să-mi „uit” iar echipamentul de înot, așa că trebuie să stau pe margine.
9:00 am
La școală stau lângă Ella. Începem să vorbim despre ce am făcut în weekend și mă întreabă
dacă am văzut un program de dans la TV sâmbătă. „Voi fetelor sunteți bine?” se aude o voce
în spatele nostru. Rich din nou. „Mai scutește-ne, Rich. Nu ai nimic mai bun de făcut?", spune
Ella. „Ea e garda ta de corp, Evie?” întreabă Rich, iar băieții râd. În caz că vă întrebați, gluma
asta cu „Evie” a început când n-am ascultat-o pe dna Geller la ora de artă din școala primară
și le-a cerut tuturor fetelor să se ridice și să-și ia bagajele și m-am ridicat și eu și apoi mi-am
dat seama de greșeala mea. În acea fracțiune de secundă numele meu a fost schimbat din
Evan în Evie. Ar fi fost amuzant dacă ar fi durat o oră, sau chiar o zi. Dar asta a fost acum un
an – într-o altă școală – și băieții de la școala primară le-au spus tuturor din această clasă și tot
nu vor să renunțe.
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Scenariul 2: Povestea Fariei
Îl duc pe fratele meu la magazin în fiecare zi să ia lapte sau orice are nevoie mama. Mama
e într-un scaun cu rotile, așa că îi e greu să urce dealul, iar Rahul, fratele meu, are autism,
așa că nu-i place să iasă singur. El este cu doi ani mai mare decât mine – 14 – și eu am 12,
dar el devine într-adevăr speriat de mersul pe jos prin parc dacă există o mulțime de oameni
acolo, așa că trebuie să meargă chiar prin exterior. Îi place să meargă pe liniile albe care
sunt în jurul terenului de fotbal. Apoi am ne-am îndreptat tăcuți către magazin și am așteptat
până când toată lumea a ieșit pentru ca el să poată merge și să arunce o privire. Nu-i plac
locurile aglomerate și zgomotul prea mare.
Într-o zi bună, oamenii vor râde de noi. Nu vor spune nimic și nu cred că Rahul îi vede. Deși
în fiecare zi îmi pun aceeași întrebare: de ce râd? Dar, uneori, copiii din parc ne urmăresc
și spun lucruri cum ar fi „Ciudatul pe cărare”, sau „Se deschide spectacolul ciudat?”, sau
„Te duci la magazinul cu viață pentru a obține o viață?” Atunci trebuie să depun mari eforturi
pentru a-l opri pe Rahul să fugă acasă sau să se supere. Uneori mă lovește pe braț pentru
că e atât de supărat pe ei și toată lumea râde și dă din cap. Rahul știe că nu voi riposta.
Trebuie doar să-i mângâi mâna și să aștept până se calmează din nou, spune mama.
Scenariul 3: Povestea lui Leah
7:15 am
Mi-am pus pantalonii de alergat ca să pot ieși cu Mitch, câinele nostru. Îmi place să alerg
în jurul blocului cu el înainte de micul dejun, chiar și atunci când plouă. După micul dejun
mă duc să mă schimb. Nu-mi găsesc pantalonii, cei largi care nu se agață de picioarele
mele. Mama trebuie să îi fi spălat după ce s-au murdărit ieri, așa că m-am întors în pat.
Am o presimțire rea în legătură cu ziua de azi. La 8:45 dimineața, mama mă duce cu mașina
pentru că am pierdut autobuzul din cauza a ceea ce ea numește „dezastrul pantalonilor”.
Este un pic supărat pentru că ajunge târziu la muncă, dar îmi spune că nu este deloc
supărată pe mine și mă mângâie pe păr. Mă uit în oglindă și îmi aplatizez părul din nou și
apoi continui să verific în geantă să mă asigur că cutia mea de creioane e închisă și apoi îmi
închid din nou geanta. Uneori, când mă trec prin recepție copiii mai mari îmi apucă geanta
și dacă îmi cad stilourile se strică. 9:30 am În clasă lucrăm la eseurile noastre de istorie.
E foarte zgomotos și dl Babinski le spune tuturor să se calmeze. Se aruncă cu hârtie prin
clasă, iar Nikos și Leroy din fața mea încearcă să-și scoată lucrurile din geantă. Dl Babinski
pregătește proiectorul și le spune tuturor să tacă, iar eu nu suport zgomotul. „Liniște!”
Eu strig, „Liniște!” Băieții se uită la mine și apoi continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
Scenariul 4: Povestea lui Akin
9:00 am
Am întârziat... din nou. Dar nu mă deranjează să întârzii la școală câteva zile. Ieri a fost ziua
lui Antoniu și nu am putut merge așa că vor vorbi despre asta în vestiar și dacă întârzii
voi rata asta. Antoniu m-a invitat, dar mama avea o zi proastă și m-a întrebat dacă o aduc
pe Fola (sora mea de șapte ani) acasă după școală înainte de petrecere. Ca să fiu sincer
imediat ce am ajuns acasă, i-am dat o gustare și mama a făcut o ceașcă de ceai și miam schimbat blugii (Mama a spus că cei de pe mine sunt murdari și mi-a luat secole să
găsesc unii curați) M-am gândit, probabil, am ratat prea mult – s-ar putea să se fi dus chiar
în parc pentru a juca fotbal până acum. Dna Kouppas mă întreabă de ce am întârziat. Îmi
pune aceeași întrebare atât de des încât nici măcar nu așteaptă un răspuns și îmi spune
cu vocea ei fermă să mă așez și să continui să citesc. Îi văd pe Eleni și Anwar în față
ciondănindu-se unul pe altul când mă dus la scaunul meu și îmi caut cartea în birou. 9 05 am
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Mă uit la ceas și îmi dau seama că sunt treaz de trei ore. Tata trebuie să plece la muncă
foarte devreme așa că m-am trezit pentru a ajuta cu Fola la 6. A vrut să se asigure că
suntem pregătiți pentru școală înainte să plece la 7. Apoi, după ce a plecat, Fola și-a vărsat
micul dejun pe cămașă și a trebuit să găsesc alta și să-l calc și a făcut atâta tam-tam că am
schimbat-o. Am pus-o să se uite puțin la televizor, în timp ce i-am dus mamei micul dejun și
am stat cu ea să mă asigur că-l mănâncă. Apoi era deja 8:20 și Fola s-a plâns tot drumul la
școală, mergând ca un melc mare, urât, lent până la poarta școlii. Și de aceea am întârziat.
Scenariul 5: Povestea lui Yasim
Numele meu este Yasim și am treisprezece ani. Îmi urăsc viața, dar cel puțin am o viață.
Am venit din Siria și nu știu ce s-a întâmplat cu familia mea...
Au trecut două săptămâni de când sunt în această țară, se numește Anglia și lucrurile au
devenit un pic mai bune, deși eu încă nu știu ce se vorbește în jurul meu. Am fost plasat
la o familie numita „părinți adoptivi”. Încep să înțeleg câteva cuvinte și de asemenea
comunicăm printr-un limbaj inventat al semnelor.
Am început școala și profesorul meu poate vorbi aceeași limbă ca mine, dar încă mă simt atât
de singur că nimeni altcineva nu poate înțelege ceea ce spun. Nu am prieteni și în fiecare
zi pe terenul de joacă stau pe bancă privindu-i pe toți cum se distrează.
Mă simt jenat și speriat.
Scenariul 6: Povestea Khadejei
Școala s-a terminat pe azi, dar ca în majoritatea serilor, Khadeja Fahat, în vârstă de 14 ani,
trebuie să recupereze după orele de școală.
De când Khadeja s-a confruntat cu abuzuri islamofobe rasiste în fiecare zi la școala ei,
educația ei a suferit alături de sănătatea ei mintală.
„Am fost chinuită aproape în fiecare zi; mi-a fost frică să merg la școală”, a spus Khadeja.
„Obișnuiam să merg la școală gândindu-mă: cu ce urmează să mă confrunt azi? Are de gând
cineva să-mi facă rău fizic, sau să strige ceva la mine sau să arunce cu ceva în mine?”
Ea a continuat: „Ceilalți copii mă abuzau verbal; am fost numită teroristă și Taliban și m-au
întrebat de ce am ordonat atacul din 9/11. Cineva a strigat odată: ia privește la fata aia,
are o bombă în geantă. M-a făcut să mă simt atât de deprimată și toată încrederea mea
a dispărut.
„Am devenit dintr-o fată fericită care zâmbea mereu și îi plăcea să meargă la școală și să
învețe într-o fată căreia nu-i păsa de nimic și care nu voia decât ca fiecare zi să se termine.
„Nu am înțeles de ce am fost tratată așa. Eram la fel ca ceilalți elevi, cu excepția faptului
că am purtat un văl.”
Khadeja și-a schimbat școala de atunci.
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Activitatea 6: Sărbătorirea diversității
Timp
45 minute
Prezentare generală
Activitatea grupului care va produce idei pentru Săptămâna incluziunii mai târziu în cursul
anului
Obiectiv(e)
Elevii lucrează împreună pentru a crea un plan pentru o modalitate de a sărbători diversitatea
în școală
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci sau șase elevi
Resurse
Hârtie și pixuri
Model de plan de acțiune (a se vedea fișa de resurse după instrucțiuni)
Instrucțiuni
Explicați clasei că, mai târziu în cursul anului, școala va desfășura o săptămână de activități
în care va sărbători incluziunea și diversitatea. Aceasta se va numi Săptămâna incluziunii.
Astăzi, sarcina lor este să vină cu o idee pentru o activitate care sărbătorește diversitatea,
și de a transforma acest lucru într-un plan de acțiune care să poată fi utilizat în timpul
Săptămânii incluziunii.
Înainte de a organiza elevii în grupuri, începeți prin le aduna ideile despre diferite moduri
de a sărbători: petreceri, mâncare, dans, muzica etc. Întrebați clasa cum pot conecta aceste
moduri de a sărbători cu ceea ce au învățat despre diversitate până acum. De exemplu,
ce au învățat ei despre diverse alimente/tipuri de muzică/culturi/credințe/dansuri etc.;
cum ar putea deveni aceasta o sărbătoare în școală? Acest lucru le va da câteva idei pentru
a începe discuțiile de grup.
Activitatea grupului poate fi pentru elevii de vârsta lor, elevii de vârste mai mici (dacă există
elevi mai tineri decât ei în școală) sau pentru orice grup de elevi, personal și părinți.
Organizați elevii în grupuri de cinci sau șase. Descompuneți sarcina în etape (afișați-le sau
distribuiți-le grupurilor pentru referință):
1. Veniți cu cât mai multe idei posibil privind modurile în care se poate sărbători diversitatea
în școală. O persoană trebuie să noteze aceste idei.
2. Alegeți ideea preferată – s-ar putea să trebuiască să votați dacă nu se ajunge la un acord.
3. Folosind rubricile planului de activitate, vorbiți despre activitatea voastră în detaliu și
planificați-o în mare.
4. Odată este totul este clar în legătură cu planul de activitate, completați fișa planului
de activitate.
Odată ce planurile sunt finalizate, cereți fiecărui grup să le împărtășească pe ale sale cu clasa.
Cereți-le să comenteze pozitiv fiecare plan și să se gândească la orice mod în care acestea ar
putea fi îmbunătățite.
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Activitatea 6: Sărbătorirea diversității: plan de activitate
Denumirea activității:

Durata activității:

Activitatea este concepută pentru:

Activitatea va avea loc în:

Ce s-ar întâmpla în timpul activității noastre:

Resursele necesare pentru activitate:
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Setul 2: Înțelegerea incluziunii Grupa de vârstă: 12-15
Activitatea 1: Înăuntru sau în afara?
Timp:
10 de minute
Prezentare generală
O activitate de început pentru introducerea conceptelor și a vocabularului asociat incluziunii
și excluziunii
Obiectiv(e)
Elevii vor recunoaște ceea ce înseamnă incluziunea și excluziunea
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Cinci seturi de coli mici de hârtie – fiecare set de o culoare diferită (puteți folosi, de asemenea,
autocolante dacă aveți)
O coală mică de hârtie albă (sau autocolant alb)
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după All Different, All Equal (Consiliul Europei):
https://rm.coe.int/1680700aac
Înainte să oferiți colile mici de hârtie, va trebui să decizi cui îi veți oferi coala albă. Această
persoană trebuie să fie cineva care este destul de rezilient și poate vorbi despre sentimentele
sale în mod deschis.
Spuneți-le celor din clasă că le veți oferi fiecăruia câte o coală mică de hârtie. Ei nu trebuie
să arate acest lucru nimănui – este un secret. Atunci împărțiți hârtia. Fiecare elev, cu excepția
celui pe care l-ați ales, va avea o foaie de hârtie colorată; când distribuiți hârtia, oferiți-i acestui
elev coala albă.
Spuneți clasei că sarcina lor este să găsească – cât mai repede și în liniște – restul elevilor
cu aceeași hârtie colorată ca a lor. Când își găsesc grupul, ar trebui să se așeze în ordinea
înălțimii și să stea într-un cerc. (Această ultimă propoziție este doar pentru a le da o sarcină
rapidă – nu ezitați să o schimbați dacă doriți).
Elevul cu coala albă va fi lăsat fără un grup.
Întrebări
- Uitați-te în sală. Ce ați observat?
- Să-l întrebăm pe [elevul cu hârtie albă] despre ce s-a întâmplat. Cum a fost să nu poți găsi
un grup? La ce te gândeai?
- Dar voi ceilalți – cum v-ați simțit când v-ați găsit grupul?
Introduceți – sau determinați – cuvântul „inclus” ca fiind sau simțind parte a ceva, iar cuvântul
„exclus” ca nefiind permis/simțit parte a ceva.
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Activitatea 2: Forțați cercul
Timp
20-25 de minute
Prezentare generală
O activitate a întregului grup care să ilustreze și să exploreze incluziunea și excluziunea într-un
mod mai complet decât activitatea 1.
Obiectiv(e)
Elevii vor explora și vor explica experiențele și motivele incluziunii și ale excluziunii
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse:
Spațiu – ideal în aer liber
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după All Different, All Equal (Consiliul Europei):
https://rm.coe.int/1680700aac
Rugați-l pe elev să stea în cerc. Explicați că ceea ce se va întâmpla este că toți, cu excepția
unuia, își vor uni brațele și vor sta înlănțuiți ca un zid circular. Un elev va fi în afara cercului
și va încerca să intre. Este important să se sublinieze că această activitate nu este despre
utilizarea forței, ci despre utilizarea creierului și despre a fi atent la tacticile proprii. Cu toate
acestea, pentru a vă asigura că toată lumea rămâne în siguranță, veți avea nevoie de câteva
reguli clare, de exemplu:
1. Dacă, atunci când faceți parte din zid, simți că persoana reușește să intre, lăsați-o să intre.
Nu trebuie să puneți pe altcineva în pericolul de a fi rănit.
2. Dacă tu ești persoana care încearcă să intre, încercările tale nu trebuie să pună pe nimeni
în pericolul de a fi rănit. Amintiți-vă că este vorba de a vă folosi creierul!
Solicitați ca un voluntar să fie prima persoană care să fie în afara cercului și să încerce să intre.
Dacă, după aproximativ două minute, nu a reușit să intre, opriți activitatea, aduceți-l la „zid”
și solicitați un alt voluntar. Repetați activitatea de patru sau cinci ori (sau de mai multe ori dacă
funcționează) astfel încât cel puțin câteva persoane să încerce să intre în cerc.
Întrebări
- Ce strategii au fost copiii pentru a încerca să intre în zid?
- Ce strategii au folosit copiii din zid pentru a-i opri pe alții să treacă?
- Cum v-ați simțit când ați încercat să treceți?
- Cum v-ați simțit când erați în zid și ceilalți încercau să treacă?
- Dacă ați trecut de zid, cum v-ați simțit?
- Cum se leagă acest joc de viața reală?
- Cum este atunci când vedeți un grup sau o activitate din care vreți să faceți parte și din
care sunteți excluși?
- Ați făcut vreodată parte dintr-un grup care exclude pe cineva? Cum v-ați simțit?
- De ce excludem oamenii? Vom reveni la aceasta în setul 3, astfel încât ați putea dori să
petreceți doar puțin timp în jurul acestei întrebări.
- Unde în altă parte în viață vedeți exemple de excluziune – în școala/comunitatea voastră
(de exemplu, comportament agresiv)/țară/în lume (de exemplu, conflict și strămutare)?
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Activitatea 3: A fi inclus (sau nu)
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 15 minute
Partea 3: 10 de minute
Prezentare generală
O varietate de miniactivități pentru explorarea ideii de incluziune
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze și să împărtășească propriile experiențe de a fi incluși
- să se gândească și să își exprime opiniile cu privire la faptul de a fi incluși în educație
- să identifice persoanele implicate în asigurarea faptului că copiilor sunt incluși în educație
Organizarea grupului
Partea 1: discuții individuale și în pereche
Partea 2: activitate și discuții la nivelul întregii clase acord-dezacord
Partea 3: discuții la nivelul întregii clase
Resurse:
Spațiu pentru partea 2
Imagine pe tablă pentru partea 3 (a se vedea instrucțiunile)
Cunoștințe de bază despre legile țării care sprijină incluziunea prin egalitatea de șanse și sunt
antidiscriminatorii pentru partea 3
Instrucțiuni: Partea 1
Partea 1 le cere elevilor să reflecteze și să-și împărtășească propriile experiențe cu un partener.
Reamintiți-le că ar trebui să împărtășească doar cu partenerul lor ceea ce se simt confortabil să
împărtășească.
Instrucțiunile pentru partea 1 sunt următoarele:
În primul rând, gândiți-vă la un moment în care v-ați simțit excluși de la ceva – de la școală
sau în afara școlii, cu colegii de clasă, prietenii sau familia. Gândiți-vă la acest moment prin
aceste întrebări:
- Ce făceați, unde erați, cine era acolo, când se întâmpla?
- Cum v-ați simțit? – Cum v-ați comportat?
- Cine, și/sau ce, v-a făcut să vă simțiți excluși?
După un timp de gândire, rugați-i pe elevi să-și împărtășească gândurile cu un partener.
Colectați scurte feedbackuri de la clasă, apoi treceți la a doua sarcină din partea 1, după
cum urmează.
Acum gândiți-vă la un moment în care v-ați simțit într-adevăr incluși din ceva – la școală
sau în afara școlii, cu colegii de clasă, prietenii sau familia. Gândiți-vă la acest moment
prin aceste întrebări:
- Ce făceați, unde erați, cine era acolo, când se întâmpla?
- Cum v-ați simțit? – Cum v-ați comportat?
- Cine, și/sau ce, v-a ajutat să vă simțiți incluși?
Din nou, după un timp de gândire, rugați-i pe elevi să-și împărtășească gândurile cu un
partener.
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Colectați feedbackuri din clasă. Principalul punct de stabilit aici este modul în care te face să
te simți și să te comporți într-un mod mai pozitiv sentimentul de a fi inclus. O parte a reflecției,
recunoaște că această activitate – în special prima parte – poate aduce în discuție unele
probleme emoționale pentru elevi. Ați putea dori să oferiți o cutie cu preocupări pentru elevi
pentru a-și exprima în mod confidențial orice preocupări și să le spuneți că acestea vor fi
analizate ulterior de voi – din nou, în mod confidențial.
Ca o legătură cu partea 2, explicați clasei că pentru următoarea parte a activității, elevii se
vor concentra pe ideea de a fi incluși în educație.
Instrucțiuni: Partea 2
Partea 2 este o activitate acord-dezacord. Explicați elevilor că le veți citi o declarație.
Desemnați un capăt al clasei pentru acord și celălalt pentru dezacord. Trebuie să-și
imagineze o linie între aceste două capete ale clasei. Când aud declarația trebuie să se
poziționeze în locul de pe linie care descrie cel mai bine cât de mult sunt de acord sau în
dezacord cu declarația.
Faceți o repetiție pentru a vă asigura că elevii au înțeles, de exemplu:
Pisicile sunt mai bune decât câinii.
- Iarna e mai distractivă decât vara.
Conopida are gust mai frumos decât broccoli.
- Matematica e mai interesantă decât istoria.
Colectați un feedback foarte scurt din declarația de test – aceasta va fi o bună oportunitate
de a reaminti clasei că toată lumea este diferită și că opiniile tuturor sunt apreciate.
Apoi treceți la declarația privind incluziunea și educația:
Este important ca toți copiii din întreaga lume să fie incluși în educație.
Odată ce elevii s-au poziționat de-a lungul liniei pentru această întrebare, cereți-le să
vorbească cu cineva din apropierea lor despre gândurile lor. Acest lucru îi va ajuta să-și
formeze și să-și exprime opiniile. Invitați-i pe unii elevi să-și împărtășească opiniile cu clasa
și facilitați o discuție în clasă, folosind interogări și întrebări cum ar fi:
Sunt alți elevi de acord cu ceea ce tocmai a spus [numele elevului]? Sau nu sunt de acord?
Poți să spui mai multe despre...
Poate cineva adăuga la...
Care sunt motivele pentru care spui asta?
Este probabil ca majoritatea clasei – cel puțin într-o anumită măsură – să fie de acord cu
această declarație. Ei pot vorbi despre echitate și egalitatea de șanse, precum și despre
necesitatea de a învăța. Îi puteți întreba pe elevi despre gândurile lor privind echitatea și
egalitatea de șanse; de exemplu, care sunt gândurile lor despre copiii și tinerii care comit
infracțiuni – ar trebui să aibă acces egal și echitabil la educație? Ce se poate spune despre
tinerele adolescente care devin mame? Copii și tineri care lucrează? De asemenea, întrebați
elevii despre motivul pentru care este important pentru copiii din întreaga lume să învețe –
pentru ce anume învață? Principalul punct aici este că, în întreaga lume, copiii de astăzi sunt
cei care în viitor vor trebui:
- să depună eforturi pentru rezolvarea problemelor lumii, de exemplu, schimbările climatice
(o puteți menționa aici pe Greta Thunberg); sărăcia; provocările majore legate de sănătate
(de exemplu, malaria, diabetul); inegalitățile în educație (ați putea menționa aici pasiunea
Malalei Yousafzai pentru educația fetelor), munca și sănătatea etc.;
- să aibă grijă de oamenii vulnerabili din societățile lor;

oﬃcina sans

173

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

- să găsească o cale de a face destui bani pentru a avea grijă de ei și de familiile lor.
După o discuție, întrebați dacă vreunul dintre elevi – după ce a auzit opiniile celorlalți – dorește
să se mute în altă parte de-a lungul liniei. Colectați feedback de la câțiva elevi care se mută.
Rezumați prin a spune că, deși există încă multe provocări legate de includerea tuturor
copiilor în educație (sunt aproximativ 263 de milioane de copii care nu sunt înscriși la
școală), majoritatea oamenilor cred că este important ca toți copiii să fie incluși în educație.
Instrucțiuni – Partea 3
Partea 3 este o scurtă activitate de clasă, care răspunde la întrebarea:
Cine trebuie să se asigure că copiii sunt incluși în educație?
Desenați ceva de genul acesta pe tablă:
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În mijloc se află un copil, care este inclus în clasa lor în clasa lor.
Începeți cu zona din cercul în care se află copilul.
Cine trebuie în acest caz – imediat în jurul copilului – să se asigure că acest copil este inclus
în educație? Profesorul, prietenii, alți elevi din clasă – scrieți acestea lângă copil pe tablă
(sau rugați un elev să le scrie).
Apoi repetați întrebarea, deplasându-vă spre exteriorul copil, notând:
- școala
- familia
- administrația locală – serviciile educaționale, medicale și sociale
- administrațiile naționale și europene – politica și legislația: aici vorbiți despre cele mai
importante legi instituite de țara voastră cu privire la egalitatea de drepturi și nediscriminare
- organismele mondiale, de exemplu Organizația Națiunilor Unite.
Puneți întrebări pentru a ajuta elevii să gândească, dacă este necesar.
Încheiați această parte rezumând că există multe persoane care trebuie să se asigure că
copiii sunt incluși în educație. În următoarele câteva săptămâni, ei își vor explora propriul
rol în detaliu și se vor gândi la cât de bine își include școala elevii. În continuare, ei se vor
concentra principalei imagini și vor analiza rolul ONU.
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Dacă este nevoie să clarificați ce este Organizația Națiunilor Unite pentru elevii voștri, aici sunt câteva
informații de bază:
Ce este Organizația Națiunilor Unite (ONU)?
ONU a fost înființată în 1945 la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial. A fost instituită între diferite țări
pentru a se asigura că conflictul de la același nivel cu cel de-al doilea război mondial nu va fi niciodată
repetat și pentru a promova cooperarea internațională. Astăzi există 193 de state membre. Există o varietate
de agenții ale ONU care depun eforturi pentru a proteja și a promova drepturile omului și pentru a încuraja
cooperarea la nivel mondial în vederea soluționării problemelor lumii (referitoare la sărăcie, sănătate,
educație, schimbări climatice etc.).

Activitatea 4: Drepturile omului și incluziunea
Timp
60 minute
Prezentare generală
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să recunoască ce este un drept al omului
- să discute zece articole din Convențiile ONU cu privire la drepturile copiilor
- să analizeze scenariul legat de o persoană în relație cu aceste articole
- să evalueze situația fiecărei persoane tinere din scenariu în relație cu aceste articole
Organizarea grupului
Discuții la nivelul întregii clase urmate de grupuri de cinci sau șase elevi
Mesageri, prezentări sau scaune fierbinți la sfârșitul discuțiilor de grup
Resurse:
Fișa CDC (fișa de resurse care urmează instrucțiunilor) – le puteți descompune și le puteți
transforma în carduri înainte de activitate sau le puteți folosi așa cum sunt
Scenarii cu personaje (acestea sunt legate de scenariile din setul 1 de activități și pot fi găsite
în fișa CDC)
Această activitate „se leagă de” drepturile omului. Aceasta nu este destinată să fie o introducere completă
în drepturile omului. Dacă considerați că elevii voștri trebuie să beneficieze de timp suplimentar pentru
a învăța despre drepturile omului, faceți acest lucru. Există multe resurse online, care vă vor permite să
planificați sesiuni practice cu ușurință, inclusiv:
Consiliul Europei: Compasito – Manual for Human Rights Education with Children
http://www.eycb.coe.int/compasito/
Consiliul Europei: Compass – Manual for Human Rights Education with Young People
https://www.coe.int/en/web/compass/home
Comisia pentru Egalitate și Drepturile Omului din Regatul Unit: Secondary Education Resources
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-plan-ideas/lesson-8what-are-human-rights
UNICEF: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Instrucțiuni
Explicați-le elevilor că astăzi vor explora rolul unei organizații globale de anvergură – Fondul
Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) – în promovarea drepturilor tuturor copiilor și tinerilor
din întreaga lume. În mod specific, ei se vor concentra asupra drepturilor care au un rol în a-i
ajuta pe oameni să se simtă incluși.
Înainte de a merge mai departe, întrebați clasa ce crede că este un drept și purtați o scurtă
discuție în clasă despre acest lucru. Obțineți câteva exemple de la elevi despre lucrurile
despre care ei cred că sunt drepturi. Încheiați discuția spunând că, potrivit UNICEF, „drepturile
sunt lucruri pe care fiecare copil ar trebui să le poată avea sau face, pentru a supraviețui
și a crește pentru a-și atinge potențialul maxim.23”
UNICEF promovează drepturile copiilor printr-un document numit Convenția ONU cu privire
la drepturile copilului (CDC). Iată câteva informații de bază pe care trebuie să le împărtășiți
elevilor dumneavoastră despre CDC:
Ce este Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC)?
(adaptare după https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/)
CDC a fost dezvoltată de UNICEF (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii) în 1989.
CDC este cea mai completă declarație a drepturilor copiilor elaborată vreodată și este cel mai ratificat
tratat internațional privind drepturile omului din istorie.
Fiecare copil are drepturi, indiferent de etnie, gen, religie, limbă, abilități sau orice alt statut.
Convenția conține 54 de articole care acoperă toate aspectele vieții unui copil și stabilesc drepturile de
care toți copiii de pretutindeni trebuie să se bucure. De asemenea, acesta explică modul în care adulții și
administrațiile trebuie să colaboreze pentru a se asigura că toți copiii se pot bucura de toate drepturile lor.
Toate drepturile sunt corelate și niciun drept nu este mai important decât altul.
CDC este cel mai ratificat tratat privind drepturile omului din lume. Toate statele membre ale ONU,
cu excepția Statelor Unite, au ratificat Convenția.

Explicați orice cuvânt trebui explicat (sau solicitați elevilor care știu, să-l explice clasei) și răspundeți la orice
întrebări despre CDC.
Acum sunteți pregătiți să configurați sarcina de grup. Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase elevi.
Oferiți fiecărui grup cardurile CDC (dacă ați tăiat foaia) sau fișa. Aceasta indică zece articole din totalul
de 54 de drepturi.

23 Unicef: Teaching for Children’s Rights: Rights, wants and needs
https://www.e-activist.com/ea-campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=14113
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Alocați două articole fiecărui grup (sau mai puțin dacă aveți mai mult de cinci grupuri în clasă – distribuiți-le).
Cereți grupului să citească aceste articole și să discute despre semnificația lor pentru toți membrii grupului.
Ulterior, sarcina lor va fi de a explica cele două articole restului grupului.
Când sunt pregătiți, cereți fiecărui grup să prezinte cele două articole pentru restul clasei. Explicați că este
important ca toată lumea să înțeleagă toate cele zece articole, deoarece acestea sunt esențiale pentru
următoarea parte a activității. Oferiți timp elevilor să pună întrebări.
Odată ce toată lumea a înțeles despre ce este vorba în legătură cu articole, explicați următoarea parte
a activității. Elevii vor avea un scenariu în care un personaj vorbește despre viața și experiența sale de
școală. Elevii vor trebui:
1. Să citească scenariul cu personaje (dacă au participat la setul 1 activitatea 5 și le vor aminti).
2. Să analizeze cele zece articole din CDC pe care le au și să răspundă la câteva întrebări.
În primul rând, oferiți fiecărui grup scenariul unui personaj și cereți unui elev să citească scenariul lor
pentru restul grupului.
Apoi, cereți-le să analizeze scenariul și cele zece articole din CDC împreună și să răspundă la următoarele
întrebări (afișați aceste întrebări pe tablă sau decupați-le și distribuiți-le în pe suport de hârtie grupurilor):
Care dintre cele zece articole este deosebit de important pentru personajul tău?
În ce măsură credeți că sunt îndeplinite aceste drepturi?
Există drepturi încălcate?
De ce anume ar putea avea nevoie personajul tău pentru a se asigura că este mai inclus în școală și în viață?
Toți cei din grup sunt capabili să-și prezinte personajul și să rezume discuția grupului în jurul întrebărilor.
Pot lua notițe dacă acest lucru îi ajută.
La sfârșitul discuției, fie:
1. Abordați un sistem de mesageri, în cazul în care o persoană din fiecare grup vizitează un alt grup,
introduceți personajul lor și contribuiți la discuția grupului. Repetați acest lucru – cu un mesager diferit de
fiecare dată – până când toate grupurile vor fi vizitate.
2. Cereți fiecărui grup să-și prezinte personajul și rezumați discuția întregii clase, oferindu-le timp elevilor
să-și adreseze întrebări în mod reciproc.
3. Cereți unui membru al fiecărui grup să se așeze pe „scaunul fierbinte” și să răspundă
la întrebări:
Care dintre cele zece articole este deosebit de important pentru personajul tău?
În ce măsură credeți că vă sunt îndeplinite drepturile în aceste domenii? Spuneți-ne de ce
credeți acest lucru.
Este vreunul dintre drepturile voastre încălcat?
De ce anume aveți nevoie pentru a vă ajuta să fiți incluși mai mult în școală și în viață?
Întrebări
Ce ați învățat despre drepturile omului din această activitate?
Ce ați învățat despre relația dintre drepturile omului și a fi inclus în educație și în viață?
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Activitatea 4: Drepturile omului și incluziunea – zece articole ale CDC
Articolul 12 din CDC (respectarea punctelor de
vedere ale copilului) Fiecare copil are dreptul
de a-și exprima opiniile, sentimentele și dorințele
în toate chestiunile care îi afectează și de a-și
examina și lua în serios punctele de vedere.

Articolul 28 din CDC (dreptul la educație) Fiecare
copil are dreptul la o educație. Învățământul
primar trebuie să fie gratuit și diferite forme de
învățământ secundar trebuie să fie disponibile
pentru fiecare copil. Disciplina în școli trebuie să
respecte demnitatea și drepturile copiilor. Țările
mai bogate trebuie să ajute țările mai sărace să
realizeze acest lucru.

Articolul 13 din CDC (libertatea de expresie)
Fiecare copil trebuie să fie liber să-și exprime
gândurile și opiniile și să acceseze tot felul de
informații, atât timp cât acestea sunt în limitele
legii.

Articolul 29 din CDC (obiectivele educației)
Educația copiilor ar trebui să îi ajute să-și
folosească și să-și dezvolte talentele și abilitățile.
Aceasta ar trebui să-i încurajeze pe copii să
respecte drepturile omului, precum și să-și
respecte părinții, cultura proprie și alte culturi și
mediul.

Articolul 14 (libertatea de gândire, de credință și
de religie) Fiecare copil are dreptul să gândească
și să creadă ce alege și, de asemenea, săși practice religia, atât timp cât nu împiedică
alți oameni să se bucure de drepturile lor.
Administrațiile trebuie să respecte drepturile și
responsabilitățile părinților de a-și ghida copilul
pe măsură ce cresc.

Articolul 30 din CDC (copii care aparțin
minorităților sau grupurilor indigene) Fiecare
copil are dreptul de a învăța și de a folosi limba,
obiceiurile și religia familiei, indiferent dacă
acestea sunt sau nu împărtășite de majoritatea
oamenilor din țara în care locuiește.

Articolul 22 din CDC (copii refugiați) În cazul
în care un copil caută refugiu sau are statut de
refugiat, guvernele trebuie să îi ofere protecție și
asistență corespunzătoare pentru a-l ajuta să se
bucure de toate drepturile prevăzute în Convenție.

Articolul 31 din CDC (timp liber, joacă, cultură)
Fiecare copil are dreptul să se relaxeze, să se
joace și să participe la o gamă largă de activități
culturale și artistice.

Articolul 23 din CDC (copii cu handicap) Un copil
cu handicap are dreptul de a duce o viață deplină
și decentă cu demnitate și, pe cât posibil,
independentă și de a juca un rol activ în
comunitate.

Articolul 39 din CDC (recuperarea din traume și
reintegrare) Copiii care au experimentat neglijare,
abuz, exploatare, tortură sau care sunt victime ale
războiului trebuie să beneficieze de sprijin special
pentru a-i ajuta să-și recupereze sănătatea,
demnitatea, respectul de sine și viața socială.

Activitatea 4: Drepturile omului și incluziunea – scenarii cu personaje
Evan
Bună, eu sunt Evan. Am doisprezece ani. Lucrul meu preferat din lume este să dansez –
dansez mult în afara școlii. Îmi place, de asemenea, să fac scufundări, să mă uit la TV
(în special la spectacole de dans) și să joc jocuri. Nu sunt deloc bun la fotbal. Aș vrea să fiu
bun la fotbal pentru că măcar atunci băieții de la școală n-ar fi răi cu mine pentru că dansez
și nu m-ar striga cu nume de fată ei cred că e foarte amuzant. Încerc să nu spun la școală că
sunt un dansator bun bună pentru că aș fi agresat și mai mult. Dar ca să fiu sincer, la școală
nu sunt prea multe activități legate de dans – sau artă, muzică sau dramă de fapt – totul se
rezumă la matematică, știință și tehnologie. Plictisitor...
Faria și Rahul
Mă numesc Faria și am doisprezece ani. Îmi place să mă joc în parc cu prietenii mei sau să
înot. Nu prea am timp să fac aceste lucrurile pentru că mama și fratele meu Rahul au nevoie
de ajutorul meu. Rahul nu vorbește prea mult – el spune cuvinte cum ar fi „mașină” (iubește
cu adevărat mașinile), „pat” și „ciocolată”. În mare parte e foarte amuzant, dar e copleșit în
locurile zgomotoase sau aglomerate. Uneori trebuie să fii foarte rapid să te asiguri că nu
fuge. Mama mea nu poate face asta pentru că ea folosește un scaun cu rotile și suntem
doar noi trei acasă așa că nu e nimeni altcineva pentru care să ajute.
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Nu merg la școală prea mult pentru că mama spune că are nevoie de mine, costă bani să
merg acolo (nu avem prea mulți bani) și ea nu poate vedea cu adevărat un scop în a merge
la școală oricum pentru că va trebui să stau acasă și să am grijă de ea și de Rahul când voi
fi mai mare.
Leah
Mă numesc Leah. Am treisprezece ani și îmi place să știu lucruri – cred că spațiul este subiectul
meu preferat în acest moment, dar când eram mai mică, erau trenurile. De asemenea, îmi plac
foarte mult jocurile și îmi place să mă joc cu o mulțime de oameni diferiți pe calculatorul meu.
Urăsc școala destul de mult. E zgomotoasă și aglomerată și nu mă pot concentra. În plus, nu am
prieteni acolo. Chiar dacă încerc, mereu par să-i plictisesc vorbind prea mult. Sau încerc să mă
alătur jocurilor lor, dar nu înțeleg regulile și râd de mine. Mi s-a spus că sunt „din spectrul autist”,
dar mă simt doar ca mine.
Akin
Mă numesc Akin și am cincisprezece ani. Sunt un fotbalist destul de bun și, de asemenea,
îmi plac filmele. Locuiesc cu mama, tatăl și cui sora mea Fola, care are 7 ani. Mama mea nu
se simte bine – de mai mulți ani – și tatăl meu lucrează departe de casă așa că trebuie să
ajut cu multe lucruri de-ale casei. Nu mă deranjează să ajut (chiar dacă copiii de 7 ani sunt
foarte enervanți), dar e greu să jonglezi cu totul. Mai ales acum că școala devine serioasă
și urmează examenele. De multe ori întârzii la școală pentru că trebuie s-o duc pe Fola la
școală mai întâi, și acest lucru îmi face probleme, și uneori nu am avut timp să-mi fac temele,
așa că acest lucru îmi face și mai multe probleme. Prietenii mei încep să renunțe la mine
pentru că nu am prea mult timp să fac nimic în afara casei.
Yasim
Sunt Yasim și am treisprezece ani. Eu sunt din Siria. Acolo îmi plăcea să joc fotbal cu prietenii
și începeam să învăț karate. Am ajuns aici acum două luni. Casa mea a fost bombardată
anul trecut și nu mi-am revăzut părinții de atunci. Sau pe sora mea. Unchiul meu a aranjat
să fiu scos ilegal din țară și după o călătorie foarte lungă și grea (aceasta este o altă poveste)
am venit aici. Stau cu o familie bună și am găsit o moschee, dar totul aici este foarte ciudat.
Am început școala, dar e greu pentru că nu vorbesc încă limba. Există o singură persoană
acolo care vorbește arabă și care este un profesor. Uneori nu mă pot gândi la altceva decât
la ce s-a întâmplat cu casa și familia mea. Sunt singur și trist de cele mai multe ori.
Khadeja
Mă numesc Khadeja. Am cincisprezece ani. Subiectul meu preferat este arta, și sunt
norocoasă – am un profesor foarte bun la școală care mă lasă să stau la orele mult
cu cea mai bună prietenă a mea, Marta. Acest lucru face viața mea la școală suportabilă –
doar. Mulți dintre ceilalți copii par să aibă o problemă cu mine pentru că port văl (Sunt
musulmană). Mi se spun o mulțime de nume rasiste oribile, și sunt acuzată că sunt teroristă.
Școala spune că ar fi mai bine dacă nu-mi port vălul, pentru că poate atunci mă vor lăsa în
pace, dar nu mi se pare corect. Este o parte importantă din ceea ce sunt și nu înțeleg de
ce ar trebui să îl dau jos doar pentru că alți copii nu poartă unul. Eu nu rănesc pe nimeni!
Acum școala începe să mă disciplineze pentru că port vălul și spune că s-ar putea să nu
pot da examenele. Abia aștept să plec.
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Activitatea 5: Educație și incluziune – o pungă de diferență
Timp
30 de minute
Prezentare generală
O activitate într-un grup mic urmată de o discuție cu clasă întreagă care vizează incluziunea
și excluziunea la diversitate
Obiectiv(e)
Elevii se vor confrunta cu provocările pe care diversitatea le poate aduce în sala de clasă
și vor începe să le lege de incluziune și excluziune
Organizarea grupurilor
Șase grupuri de cinci sau șase elevi
Resurse
O pungă pentru fiecare grup care conține:
- un set diferit de instrucțiuni pentru fiecare grup (a se vedea Fișa se instrucțiuni)
- o pereche de foarfece
- 1/2 de coală de hârtie albastră (sau altă culoare)
- 1/4 de coală de hârtie galbenă (sau altă culoare)
- lipici
- creion
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după Stephanie Shaw, Student Activities to Promote Diversity,
Inclusion and Empathy;
https://www.gettingsmart.com/2016/10/student-activities-to-promote-diversity-inclusion-andempathy/
Organizați clasa în șase grupuri. Explicați că fiecare grup va îndeplini o sarcină. Fiecare
va avea aceleași materiale și instrucțiuni, pe care le vor primi într-o pungă. Scopul este de
a vedea cine poate termina o sarcină scurtă rapid, prin urmare aceasta este o competiție
pentru a vedea cine poate termina sarcina mai întâi. Verificați dacă toată lumea crede
consideră acest lucru echitabil. Spuneți clasei ca elementul-cheie pentru a reuși este să
citească și să urmeze instrucțiunile din punga lor cu foarte mare atenție, deoarece nu veți
putea să îi ajutați. Verificați dacă toți sunt de acord cu aceasta.
Oferiți fiecărui grup câte o pungă și spuneți-le că nu le este permis să o atingă până când
nu începeți activitatea. Odată ce fiecare grup are o pungă, începeți activitatea. Probabil veți
auzi o mulțime de observații „Nu este corect!” în sală – le puteți aminti că au fost de acord
la început că este echitabil. Amuzați-vă – îți pare foarte rău că nu vorbesc engleză/polonă/
greacă/spaniolă/franceză, dar nu este vina ta!
După câteva minute, grupul 1 va termina sarcina. Exprimați o mare apreciere astfel încât
toată lumea să se oprească și să-i aplaude. Vorbiți despre cât de străluciți sunt pentru că au
câștigat competiția și au terminat atât de repede. Continuați să-i lăudați pe fiecare dintre ei.
În cele din urmă cineva din alt grup va vorbi și va spune că din cauza instrucțiunilor nu toată
lumea a avut aceeași șansă de a termina atât de repede.
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Întrebări
- Ce s-a întâmplat în cazul vostru în timpul activității? (Rezumați pentru clasă faptul că
fiecărui grup i s-au oferit aceleași instrucțiuni, dar un mod diferit de a finaliza activitatea).
- Cum a fost pentru tine și grupul tău în timpul sarcinii? La ce vă gândeați? Cum v-ați simțit?
- Cine s-a simțit pe deplin inclus în această sarcină? De ce?
- Cine nu s-a simțit ca și cum ar fi fost complet inclus? De ce nu?
Rezumați această parte spunând că uneori diferențele noastre ne pot face să ne simțim
excluși – nu doar de prietenii noștri, ci și de la învățare. Vă puteți referi la unele dintre
provocările pe care le-a adus clasa în legătură cu diversitatea din setul 1. Este important
să reamintim elevilor aici că, deși activitatea pe care tocmai au făcut-o a implicat unele
diferențe destul de evidente, acestea sunt doar pentru a ilustra că există diferențe. În viața
reală, diferențele dintre oameni sunt adesea mult mai puțin fizice sau vizibile.
- Deci a fost o sarcină echitabilă? De ce da sau de ce nu?
Vorbiți aici despre sarcina de a căuta echitabilul – toată lumea a avut aceleași materiale și
instrucțiuni, ceea ce pare echitabil. Atunci când oamenii vorbesc despre egalitatea de șanse,
se referă la faptul de a oferi tuturor același lucru și de a se aștepte să obțină același lucru.
- Dar chiar a fost echitabil? Dacă ați cere unui pește și unei maimuțe să se urce într-un copac
pentru a arăta cât de rapizi sunt, ar fi echitabil?
- Care ar fi o sarcină echitabilă pentru pește pentru a arăta cât de repede este?
- Gândiți-vă la sarcina pe care tocmai ați efectuat-o. Obiectul a fost de să finalizați o sarcină
scurtă rapid. Ar fi putut sarcina să fi fost mai echitabilă pentru grupul vostru? Cum? Sau ați fi
avut nevoie de o cu totul altă sarcină? Ce ar fi mers pentru grupul vostru?
Ideea aici este că, pentru că suntem diverși, avem adesea nevoie de diferite moduri de a lua
parte la învățarea noastră, și de a ne demonstra învățarea*. Aceste opțiuni ne asigură că
putem fi incluși și că avem o șansă echitabilă de a învăța ceea ce învață toți ceilalți. Aceste
opțiuni fac educația incluzivă și cu adevărat echitabilă. (Această idee este acoperită interactiv
în activitatea 6.)
*Rețineți aici nu vorbim despre stiluri de învățare, despre care cercetare arată nu sunt bazate
pe dovezi.

Activitatea 6: O pungă de diferență – fișe cu instrucțiuni
Aceste instrucțiuni trebuie descompuse pentru a le separa. Plasați un set diferit de instrucțiuni în fiecare
dintre pungile pentru grupuri. Rețineți că există cinci alternative de limbă diferite pentru Grupa 2 (spaniolă,
poloneză, franceză, greacă, engleză): alegeți o limbă pe care elevii voștri nu o vorbesc bine!
Grupul 1
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
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Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Toma la pieza azul de papel y dobla por la mitad.
2. Toma el papel apis y corta un círculo fuera de él.
3. Pegue este círculo en el papel azul.
4. Utiliza el lapiz para escribir en marrón “Yo amo la escuela.” Dentro del círculo.
5. Pone su nombres en la parte posterior de la tarjeta.
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Weź niebieską kartkę i złóż ją na pół
2. Weź żółtą kartkę i wytnij z niej kółko
3. Przyklej kółko do niebieskiej kartki
4. Weź pióro i napisz “Kochamy szkołę” na tym kółku
5. Napisz swoje imię z drugiej strony niebieskiej kartki
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Prenez le papier bleu et pliez-le en deux.
2. Prenez le papier jaune et découpez-y un cercle.
3. Collez ce cercle sur le papier bleu.
4. Ecrivez avec un stylo “Nous aimons l’école” sur le cercle.
5. Chacun écrit son nom au dos du papier bleu.
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Πάρτε το μπλε χαρτί και διπλώστε το στη μέση.
2. Πάρτε το κίτρινο χαρτί και κόψτε έναν κύκλο.
3. Κολλήστε τον κύκλο πάνω στο μπλε χαρτί.
4. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο για να γράψετε τη φράση «Αγαπάμε το
σχολείο» πάνω στον κύκλο.
5. Γράψτε ο καθένας το όνομά σας στο πίσω μέρος του μπλε χαρτιού.
Grupul 2
Toți membrii echipei trebuie să participe pe deplin la activitate și să urmeze instrucțiunile date
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
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Grupul 3
Citiți instrucțiunile. Apoi echipa trebuie să urmeze instrucțiunile cu toți ochii închiși – fără a trișa!
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 4
Toți membrii echipei trebuie să urmeze instrucțiunile, fiecare membru având o mână la spate.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 5
Doar două persoane din echipă pot da instrucțiuni unei singure persoane și această persoană
trebuie să aibă ochii închiși tot timpul.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Grupul 6
Nimeni nu poate vorbi – respectați instrucțiunile în tăcere totală.
Instrucțiuni:
1. Luați bucata albastră de hârtie și împăturiți-o în două.
2. Luați hârtia galbenă și tăiați un cerc din ea.
3. Lipiți acest cerc pe hârtia albastră.
4. Utilizați stiloul pentru a scrie „Ne place școală” pe cerc.
5. Fiecare își scrie numele tău pe partea din spate a hârtiei albastre.
Activitatea 6: Echitatea nu înseamnă egalitate.
Timp
10 de minute
Prezentare generală
O modalitate interactivă de a arăta că echitabil nu înseamnă egal
Obiectiv(e)
Elevii vor recunoaște că ei au toți nevoie de diferite lucruri pentru a avea o șansă egală
privind învățarea
Organizarea grupului
Întreaga clasă
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Resurse
Adeverințe medicale – tăiați-le astfel încât să aveți una pentru fiecare elev (a se vedea fișa
privind adeverințele medicale)
Șase plasturi
Instrucțiuni
Această activitate este adaptată după lecția dnei Lefave Band-Aid: Fair is not Equal:
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Band-Aid-Lesson-Fair-Is-Not-Equal-814855
Oferiți-i fiecărui elev o „adeverință medicală”. Spuneți-le că vor avea un minut să-și dea seama
ce nu este în regulă cu ei.
Odată ce minutul s-a terminat, opriți-ii și invitați o persoană cu fiecare tip de „boală” – rănire
la braț, durere în gât, infecție la ureche, gleznă luxată, dureri de stomac, erupție cu mâncărimi –
să vină în față.
Țineți plasturii și spuneți clasei că veți vindeca fiecare „boală” cu un plasture. Pentru fiecare
elev, prezentați cum veți lipi plasturele pe problema lor – evident că va funcționa pentru
brațul tăiat, dar clasa va găsi amuzant sau ciudat atunci când încercați să vindecați celelalte
probleme cu un plasture. Nu este necesar să chiar lipiți plasturii – poate cineva are o alergie
la plasture – doar mimați și este suficient.
Întrebări
- Cui îi folosește plasturele? De ce?
- Cui nu îi folosește plasturele? De ce? Ce anume au nevoie alte persoane pentru a fi mai bine?
- Ce legătură are această activitate cu învățarea?
- Și voi toți învățați la fel?
- Aveți nevoie de aceeași informație când învățați?
- Aveți cu toții nevoie pentru să demonstrați învățarea în același mod?
- Prin urmare, atunci când vorbim despre incluziunea tuturor într-o sală de clasă, ce vrem
să spunem?
Încheiați prin a spune că incluziunea în sala de clasă înseamnă că fiecare primește ceea
ce are nevoie astfel încât să poată lua parte la învățare și să învețe la fel ca toți ceilalți.

Activitatea 7: Transmiterea mesajului
Timp
90 de minute, sau mai mult dacă este necesar – odată ce este configurată activitatea, puteți
reveni pe intervale de timp
Prezentare generală
Două activități conexe menite să consolideze învățarea elevilor cu privire la incluziune
și excluziune
Obiectiv(e)
Elevii vor reflecta asupra a ceea ce au învățat despre incluziune și vor crea un produs care
exprimă cel mai important element al învățării pentru ei
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă, apoi alegerea unor perechi sau a unor grupurilor mici
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Resurse
Flipchart sau hârtie glasată
Makere
Pentru alegerile elevilor: diverse – depinde de activitate și de ceea ce aveți la dispoziție
Instrucțiuni
Începeți prin a le cere elevilor să se gândească la activitățile pe care le-au efectuat în acest
set și la ceea ce au învățat în urma lor.
Apoi, cereți-le să reflecteze individual asupra următoarei întrebări:
Ce este incluziunea?
După ce au avut timp de gândire câteva minute, cereți elevilor să-și împărtășească gândurile
într-o pereche. După câteva minute de împărtășire, cereți fiecărei perechi să se alăture
altei perechi și să-și împărtășească gândurile. Apoi, cereți-le în calitate de grup de patru
să rezume gândurile pe hârtia glasată sau pe flipchart cu titlul Incluziunea este...
Lipiți toate aceste mari coli de hârtie undeva în clasă unde toată lumea le poate vedea.
Uitați-vă la ele și adresați orice întrebări de clarificare necesare.
Aceste fișe Incluziunea este... vor deveni mesaje pentru alți oameni din școală. Următoarea
parte a activității implică alegerea elevilor. Explicați-le că vor crea un produs pe care îl pot
folosi pentru a obține cel puțin unul din aceste mesaje Incluziunea este... către alți oameni
din școală. Ei ar putea alege dintre următoarele moduri de a face acest lucru (modificați
această listă în funcție de propriul context/propria expertiză):
Poster
Joc de rol (o poveste cu cuvinte, un interviu, o mimă)
Poem
Versuri pentru un cântec sau un cântec complet
Prezentare (cu sau fără computer, în funcție de resursele voastre)
Articol pentru buletinul informativ al școlii sau pentru un ziar
Benzi desenate
Colaj
Podcast
Film cu capete vorbitoare
Criteriile de succes pentru produs sunt:
1. Ei trebuie să lucreze cu cel puțin o altă persoană și în grupuri nu mai mari de __ (decideți
ce număr doriți).
2. Mesajul elementului învățării trebuie să rezulte în mod clar.
3. Produsul trebuie să fie de înaltă calitate, întrucât va fi arătat și altor persoane din școală.
Atribuiți o zonă a sălii de clasă pentru fiecare produs și cereți elevilor să se mute în zonă
pentru produsul pe care doresc să-l producă.
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De aici, cereți-le să formeze perechi sau grupuri, sau, dacă este necesar, să le pună în
aceste grupuri.
Odată ce sunt în grup, elevii decid – folosind listele Incluziunea este... – ce mesaj(e) doresc
să transmită prin produsul lor.
Ei pot începe apoi să lucreze la produsul lor. În funcție de timpul de care dispuneți pentru
acest lucru, puteți limita domeniul de aplicare a activității lor sau îl puteți prelungi, revenind
la sarcina în momente diferite pentru segmente de 30 de minute.
Odată ce produsele sunt gata, găsiți o modalitate de a le partaja. Acest lucru ar putea fi în
cadrul clasei, în o altă clasă, în cadrul unei fazei sau a unui grup de an, într-o adunare, la un
eveniment al părinților. Fiecare grup va trebui să pregătească o scurtă introducere pentru
produsul său înainte de a-l prezenta.
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Setul 3: Valori și actiuni incluzive Grupa de vârstă: 12-15
Activitatea 1: Valori mimă
Timp
15 de minute
Prezentare generală
Activitate de încălzire pentru introducerea conceptului de valori prin mimă
Obiectiv(e)
Elevii trebuie să recunoască și să explice ce înseamnă valoare
Organizarea grupului
Întreaga clasă
Resurse
Nimic special. Această activitate se poate realiza stând jos/în picioare, la birou/într-un cerc,
în interior/în exterior.
Instrucțiuni
Organizați clasa în perechi. Spuneți-le că le veți da un cuvânt. Împreună cu perechea lor,
vor pregăti un scurt moment de mimă care arată cuvântul. Ei vor avea doar un minut.
Alegeți un cuvânt din lista de mai jos pentru perechi pentru a-l mima. Repetați activitatea
alegând un alt cuvânt. În timp ce se derulează activitatea, cereți câtorva perechi să mimeze
clasei cuvintele. Veți vedea că cuvintele din listă sunt opuse. Ar fi bine să le dăm cuvinte din
listele din stânga și din dreapta: Activitatea 2 se referă la valori incluzive. Expunerea elevilor
la unele valori care nu sunt incluzive va fi de ajutor în acest moment.
Iubire		
Curaj		
Respect 		
Egalitate		
Pace 		
Blândețe		
Bucurie		
Altruism		
Curiozitate
Empatie		

Ură
Frică
Lipsă de respect
Putere
Violență
Cruzime
Suferință
Egoism
Ignoranță
Lispă de empatie

Întrebări/puncte de învățare
Ce exemplifică aceste cuvinte? Întrebare rapidă: dacă îl descrieți pe [a se introduce numele]
ca fiind întotdeauna amabil, grijuliu și generos, ce exemplifică aceste cuvinte?
Aici încercați să conduceți clasa spre identificarea cuvintelor drept calități sau principii pe care
oamenii le consideră importante și pe baza cărora decid să-și trăiască viața; noi le numim
valori. De asemenea, ați putea întreba despre oameni faimoși, sau despre persoane despre
care au învățat, pentru a obține mai multe exemple de valori diferite ale oamenilor.
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Activitatea 2: Valori incluzive în școală
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 60-120 de minute împărțite pe diferite sesiuni în funcție de contextul vostru
Prezentare generală
O activitate de clasificare și numărare folosind Diamond 9, urmată de o activitate practică
de explorare a unei valori în profunzime
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să identifice primele nouă valori incluzive din școală
- să clasifice aceste valori într-o diagramă Diamond 9
- să explice raționamentul de la baza clasamentului lor și alegerile din partea inferioară
- să creeze un grafic care să ilustreze principalele alegeri și importanța lor
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase elevi
Resurse
Partea 1:
Carduri cu valori (a se vedea fișa după instrucțiuni) – imprimate și tăiate, câte un set pentru
fiecare grup
Lipici
Coală de hârtie A4 – 1 coală pentru fiecare grup
Partea 2:
Spațiu în cazul în care elevii lucrează la opțiuni bazate pe dramă
Diferite, în funcție de alegerile și nevoile elevilor
Instrucțiuni: Partea 1
Pregătire: Fiecare grup va avea nevoie de un set de carduri cu valori (a se vedea fișa de
resurse după instrucțiuni). Cele de pe fișa de resurse sunt sugestii și pot fi modificate/
adăugate în funcție de necesități. V-am oferit douăzeci de opțiuni; este posibil ca acestea
să fie prea multe pentru elevi într-un pachet. Scopul activității este ca ei să aleagă nouă
pe care le consideră cele mai importante pentru clasă și apoi să le clasifice. Prin urmare,
va trebui să decidă cât de multe, și care, valori urmează să fie incluse în pachetele pe care
distribuiți. Asigurați-vă că includeți valorile care au apărut frecvent în activitățile anterioare.
Organizați clasa în grupuri de cinci-șase elevi și oferiți fiecărui grup setul de carduri cu valori
asupra căruia v-ați decis.
Mai întâi, cereți elevilor să aleagă cele nouă valori pe care le consideră cele mai importante
în viață pentru a se asigura că oamenii se simt incluși în școală. Puneți celelalte carduri
deoparte. Elevii trebuie să rămână la nouă deoarece următoarea sarcină este concentrată
pe acest număr.
Odată ce grupurile au decis cu privire la cele nouă valori ale lor, sarcina lor următoare este
de a discuta fiecare valoare cu scopul de a le clasifica sub formă de Diamond 9 (a se vedea
pagina următoare pentru o ilustrare). Clasamentul trebuie să fie o decizie de grup, astfel
încât aceștia trebuie să fie încrezători în exprimarea opiniilor lor, să se asigure că toată
lumea este ascultată și că ar putea fi nevoie să facă compromisuri. Petreceți câteva minute
vorbind despre acest proces înainte ca grupurile să înceapă sarcina.

oﬃcina sans

189

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Poziție superioară:
Cea mai importantă valoare

STRUCTURA DE CLASIFICARE DIAMOND 9

Poziție inferioară: Cea mai
puțin importantă valoare

Odată ce grupurile au clasificat cardurile cu valori, cereți-le să le lipească pe o coală
de hârtie A4. La sfârșitul părții 2, colectați-le și depozitați-le în siguranță, pentru că vor
fi utilizate în activitatea 3. Apoi adresați câteva întrebări clasei.
Întrebări
Ce valoare ați plasat în partea de sus/jos a fișei Diamond 9? De ce?
Mai avea cineva această valoare în partea de sus/jos a fișei Diamond 9?
De ce ați plasat-o acolo – a fost din aceleași motive sau din alte motive?
Există cineva care nu este de acord cu această alegere? De ce?
Cine a avut o alegere diferită? Care au fost motivele pentru care ați ales această valoare?
Instrucțiuni; partea 2
Explicați elevilor că, în partea 2, ei vor face un produs care ilustrează cea mai importantă
valoare pentru ei în structura lor Diamond 9. Ei vor putea alege cum să realizeze acest lucru.
Mai jos sunt două „liste de opțiuni”: una bazată pe dramă și cealaltă bazată pe lucrul la birou.
Dacă aveți spațiu, lista Opțiunea A ar fi de preferat, deoarece aceasta oferă un echilibru
al activităților în raport cu seturile de activități. Modificați listele pentru a se potrivi elevilor
și contextului.
Opțiunea A: bazată pe dramă
Interviu TV (dezbatere specializată)
Vlog pe platformele de comunicare socială
Reclamă la TV sau la radio
Scenariu în școală
Opțiunea B: Bazată pe lucrul la birou
Blog sau pagină web pentru tineri
Articol de ziar
Reclamă pe poster
Benzi desenate

oﬃcina sans

190

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Elevii vor ști că produsul lor a avut succes dacă restul clasei:
- înțelege clar ce valoare a fost aleasă
- înțelege de ce acest grup consideră că valoarea este importantă pentru a-i ajuta pe toți elevii
spăp se simtă incluși în viața la școală
- înțelege cum poate fi utilizată valoarea de fiecare în viața de zi cu zi de la școală
- a fost implicată în – atrasă de – produsul lor.
Prima etapă pentru elevi este să finalizeze un proces de planificare în grupurile lor.
Următoarea listă conține câteva întrebări de început care sunt utile pentru elevi pentru acest
proces. Adăugați/modificați această listă după cum este necesar. Puteți tăia lista și o puteți
distribui elevilor odată ce ați adăugat/modificat-o.
*************
1. Gândiți-vă cum veți transmite în mod clar următoarele mesaje:
Care este valoarea ta?
În ce moduri ne ajută valoarea să ne asigurăm că oamenii se simt incluși în școală: cum se vor
comporta unii față de alții dacă respectă această valoare?
De ce este o valoare important de urmat?
De ce este aceasta, în opinia voastră, cea mai importantă valoare pentru a asigura că oamenii
se simt incluși în școală?
Dacă aveți nevoie pentru produsul ales, care este sloganul valorii care va face oamenii să-și
amintească valoarea? De exemplu: „Blândețe: de ce nu ai alege-o?” „Determinarea: da, poți”.
2. Gândiți-vă la modul în care aveți de gând să proiectați și să organizați produsul:
Ce se va întâmpla în produsul vostru? Are nevoie de un început, un mijloc și un sfârșit?
Un plan vizual – adică o schiță a ceea ce veți pune acolo?
Cine va face, ce, când?
De ce resurse aveți nevoie?
*************
După ce elevii au finalizat procesul de planificare, oferiți-le timp pentru a-și pregăti produsul.
Cât timp le oferiți, depinde de propriul vostru context. Timpul de pregătire poate fi organizat
mai degrabă în „segmente” decât în ansamblu, dacă este mai bine pentru elevii voștri.
La sfârșitul perioadei de pregătire, fiecare grup își prezintă produsul restului clasei. Dacă
lucrați la lista de Opțiuni B, s-ar putea să fie necesar să faceți copii ale produselor, astfel
încât alți elevi să le poată citi.
După fiecare partajare a unui produs, adresați întrebări (unele sunt sugerate în lista de mai
jos). Aici vă concentrați mai mult pe conținutul produsului, deși va fi, desigur, important
să recunoașteți eforturile depuse de elevi – de aici și întrebarea finală.
Întrebări
Care a fost valoarea?
Ce mesaj ați preluat despre modul în care această valoare va ajuta să ne asigurăm
că oamenii se simt incluși în școală?
Ați primit un sentiment sau un mesaj că grupul a considerat această valoare drept
importantă? Dacă da, de ce s-a întâmplat acest lucru?
Care au fost cele mai bune lucruri despre acest produs?
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Activitatea 2/3: Valori incluzive în școală – carduri cu valori

Prietenia

Speranța

Curiozitatea

Bunătatea

Distracția/bucuria

Partajarea

Curajul

Pacea

Încrederea

Egalitatea

Respectul

Iubirea

Răbdarea

Imaginația

Onestitatea

Participarea

Determinarea

Considerația

Colaborarea

Înțelegerea
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Activitatea 3: Acțiuni și valori incluzive
Timp
Partea 1: 20 minute
Partea 2: 20 de minute
Prezentare generală
O sarcină a grupului axată pe un scenariu (legată de scenariile utilizate în seturile 1 și 2)
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să discute un scenariu și să elaboreze o serie de acțiuni pe care persoana din scenariu
le-ar putea întreprinde pentru a ajuta un prieten să se simtă inclus
- să evalueze aceste răspunsuri la nivelul clasei
- să coreleze aceste acțiuni cu valori printr-o diagramă
Organizarea grupului
Grupuri mici de cinci-șase elevi (sau mai mici, dacă doriți)
Resurse
Hârtie glasată sau flipchart
Markere
Scenarii (a se vedea fișa resurselor după instrucțiuni)
Lista valorilor (a se vedea fișa resurselor de mai sus)
Foarfece și lipici
Instrucțiuni – Partea 1
Explicați-le elevilor că în această activitate își vor asuma rolul de echipă care lucrează pentru
un site pentru adolescenți. Rolul lor este să citească un mesaj care a sosit de la un tânăr
care este îngrijorat pentru unul dintre prietenii săi. Acest tânăr dorește câteva sfaturi despre
cum să-și facă prietenul să se simtă mai inclus în școală.
Explicați că scenariile sunt o prelungire a celor cu care clasa a lucrat în seturile 1 și 2, astfel
încât ei vor recunoaște numele oamenilor și știu câte ceva despre personaje.
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o coală de hârtie glasată
sau flipchart și cereți-le să deseneze conturul unui copac pe întreaga coală de hârtie:
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Oferiți fiecărui grup un scenariu (grupurile și scenariile pot fi diferite de grupurile care au lucrat
ultima dată cu aceste personaje).
Sarcina lor este:
1. Să angajeze o persoană să citească scenariul cu voce tare de câteva ori pentru micul
său grup. Să se asigure că toată lumea înțelege – oferi puțin timp aici, dacă este necesar,
pentru clarificări.
2. Să se poziționeze în rolul echipei pe site-ul pentru adolescenți. Să discute despre acțiunile
pe care ei cred că persoana care a scris mesajul ar putea să le ia pentru a-l ajuta pe prietenul
său să se simtă mai inclus în școală. Acestea trebuie să fie mai detaliate decât „fii amabil”,
„fii de ajutor” etc. – ce acțiuni specifice ar putea întreprinde?
3. Să scrie aceste acțiuni în partea de sus a copacului – lăsând trunchiul gol în acest stadiu.
Odată ce grupurile au terminat aceste etape, adunați-i împreună ca o întreagă clasă. Împărtășiți
scenariile și cereți câteva exemple de acțiuni.
Apoi adresați clasei câteva întrebări despre modul în care aceste acțiuni sunt legate de valori:
Care credeți că sunt unele dintre valorile pe care le ilustrează aceste acțiuni?
Ce valori credeți că sunt importante pentru tinerii care scriu despre prietenii lor?
Dacă ar trebui să spui un loc din corp în care simți o valoare, care ar fi acesta? Poți să-mi
explici ce gândești?
Deci, privind copacul vostru, unde credeți că ar merge valorile pe care le simte persoana
din scenariul vostru?
Scopul aici este de a ajuta elevii să înțeleagă că valorile sunt ceva ce simțim profund – atât
de profund încât nu observăm adesea că ele sunt acolo. Ele ies cu adevărat la suprafață
doar atunci când suntem provocați într-un fel și trebuie să „săpăm adânc”. Deci, pe copacul
lor, valorile ar fi în partea de jos a trunchiului și/sau la rădăcină.
Instrucțiuni – Partea 2
Oferiți fiecărui grup câte o copie a cardurilor cu valori, o pereche de foarfece și lipici.
Explicați-le că următoarea lor sarcină este:
1. Să analizeze acțiunile lor și lista de valori împreună.
2. Să decidă care valori sunt ilustrate de acțiuni. De asemenea, ei pot adăuga propriile valori
în listă dacă nu sunt afișate.
3. Decupați aceste valori și lipiți-le pe zona trunchiului/rădăcinilor copacului (pentru elevii
de vârste mai mari ați putea dori să lăsați deoparte sarcina de decupare și lipire și să le cereți
să scrie pe copacul lor).
4. Lipiți scenariul pe hârtie, de asemenea.
Odată ce copacii sunt gata, partajați-i folosind una din următoarele modalități:
- O plimbare prin galerie: lipiți copacii pe perete, plimbați-vă prin clasă pentru a îi vedea.
- O plimbare la masă: grupurile își lasă copacii pe masă și se plimbă pentru a-i vedea pe ceilalți.
- Un mesager: un membru al grupului vizitează un alt grup cu diagrama păianjen și o prezintă;
face acest lucru până când toate grupurile au văzut toate diagramele păianjen – schimbați
mesagerul de fiecare dată.
- Trecerea: fiecare trece diagrama păianjen de la un grup la altul pentru a o vedea și a face
comparație/observații.
- Prezentări: fiecare grup prezintă diagrama păianjen întregii clase.
Încheiați activitatea solicitând clasei să rezume învățarea lor atât din partea 1, cât și din partea 2.
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Activitatea 3: Acțiuni și valori incluzive – scenarii
Scenariul 1: Ella și Evan
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Numele meu este Ella. Am 12 ani. Am nevoie de un sfat despre prietenul meu Evan.
Evan este un dansator foarte bun. Îi place să danseze mai mult decât orice, dar băieții din
clasa noastră îi fac viața mizerabilă din cauza asta. I-au schimbat numele în „Evie” ca să sune
ca un nume de fată și să râdă de el tot timpul. El se descurcă prea bine să se apere singur
și de fiecare dată când am încercat să îi iau apărarea băieții au transformat totul într-o glumă
și au râs din nou de el.
Pot spune că Evan nu este fericit și este destul de singur la școală pentru că simte ca nu poate
fi el însuși atunci când acești băieți sunt în preajmă (ceea ce înseamnă mult timp pentru că ei
sunt în clasa noastră).
Ce pot face pentru a-l face să se simtă mai puțin singur și mai inclus? Cum îi putem face
pe acești băieți să înțeleagă că ce fac ei îl fac nefericit pe Evan?
Sper că mă poți ajuta.
Ella
Scenariul 2: Tolu și Faria
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Mă numesc Tolu și am 12 ani. Am o prietenă pe nume Faria și am nevoie de un sfat.
Faria este grozavă – este amuzantă și ne place să stăm în parc împreună. Dar Faria nu mai
vine la școală la fel de mult ca înainte, ceea ce e trist pentru că îi place într-adevăr școala.
Ea a pierdut destul de mult din ceea ce am învățat în ultimele două luni, astfel că este
foarte tăcută în timpul lecțiilor. În plus, unii dintre cei din clasa noastră au încetat să mai fie
prietenoși cu ea pentru că nu este atât de prezentă.
Știu că Faria are multe de făcut acasă pentru mama și fratele ei, și nu pot schimba acest lucru,
dar poți să-mi dai un sfat despre ce pot face să se simtă mai inclusă în școală atunci când vine?
Sper că mă poți ajuta.
Tolu
Scenariul 3: Nikos și Leah
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Mă numesc Nikos și am 13 de ani. Îți scriu pentru un sfat în legătură cu o fată din
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clasa mea. Ea se numește Leah. Nu prea vorbește cu oamenii – deseori vorbește în
momentele nepotrivite și fără a avea legătură cu subiectul. Sau vorbește despre ceva ce
o interesează – de obicei spațiul – mult timp. Ea cunoaște într-adevăr lucrurile de care este
pasionată și este minunat să o asculți pentru puțin timp, dar apoi oamenii se plictisesc și
se supără. Am observat, de asemenea, că nu-i place zgomotul mult, ceea trebuie să fie un
coșmar în clasa noastră, deoarece este sunt destul de gălăgioasă!
Cred că Leah este destul de singură și vreau s-o fac să se simtă mai inclusă. Ce pot să fac?
Sper că mă poți ajuta.
Nikos
Scenariul 4: Antoniu și Akin
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Bună! Mă numesc Antoniu și am 15 ani. Îți scriu despre un prieten pe nume Akin. Mama lui este
bolnavă și tatăl lui lucrează la mile depărtare, așa că are multe de făcut acasă. Are o soră de
șapte ani de care are grijă tot timpul.
Există două probleme. Prima este că Akin întârzie mult la școală pentru că trebuie să-și ducă
mai întâi sora la școală. Acest lucru îi cauzează deseori probleme. Este reținut după ore pentru
că a întârziat și asta îl înfurie, pentru că trebuie să-și ia sora de la școală. Apoi, are probleme
pentru că devine nepoliticos.
A doua problemă este că a început să se izoleze. El nu va mai juca fotbal cu noi la prânz
(și chiar este bună la fotbal) sau nu va mai juca pentru echipa școlii pentru că, spune el,
nu are timp. Unii dintre prietenii noștri îmi spun să nu-i mai plictisesc cu el. Au încetat să-i
mai ceară să joace fotbal sau să iasă în weekend. Dar chiar îmi place Akin și nu vreau să-l
las baltă.
Ce pot face pentru a-l ajuta pe Akin să rămână inclus?
Sper că mă poți ajuta.
Antoniu
Scenariul 5: Martin și Yasim
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Mă numesc Martin și am treisprezece ani. Îți scriu despre un băiat pe nume Yasim care tocmai
a venit la școala noastră. Este din Siria și știe doar câteva cuvinte din limba noastră. Pare întradevăr singur și nefericit și stă de unul singur.
Ce pot face pentru a-l ajuta să se simtă mai inclus în clasa noastră?
Sper că mă poți ajuta.
Martin
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Scenariul 6: Marta și Khadeja
Faceți parte dintr-o echipă care gestionează un site pentru adolescenți. Treaba voastră –
ca „mână ajutătoare” – este să vă uitați în căsuța de intrare a mesajelor care cer ajutor
și sfaturi și să le răspundeți. Mesajul la care vi s-a cerut să răspundeți este:
Dragă mână ajutătoare,
Numele meu este Marta. Am cincisprezece ani. Îmi fac griji pentru prietena mea Khadeja.
Destul de mulți dintre copiii din clasa mea fac comentarii rasiste la adresa ei, doar pentru
că ea poartă un văl. S-a ajuns la punctul în care singurul loc se simte în siguranță și ferită de
comentarii este sala de artă, care este subiectul ei preferat predat de profesorul ei preferat.
Astfel petrecem mult timp acolo împreună – din fericire profesorul e drăguț și ne lasă să
stăm acolo. Dar asta înseamnă că Khadeja pierde multe lucruri la care se pricepe și începe
să devină retrasă. Obișnuia să fie foarte fericită mereu și acum este atât de tăcută.
Știu că sunt și alți colegi în clasa mea cărora nu le place ce se întâmplă, dar am vorbit
despre asta și nici unul dintre noi nu știe ce să facă. Ne-ar plăcea niște idei despre cum
putem s-o ajutăm pe Khadeja să se simtă mai inclusă în clasă – atunci poate putem sta
împreună în fața celorlalți.
Sper că mă poți ajuta.
Marta.

Activitatea 4: Prima zi a Khadejei – Exemplul 1
Timp
Partea 1: 25-40 de minute, dacă includeți și jocurile opționale
Partea 2: 60 de minute
Prezentare generală
O diagramă de grup urmată de o activitate de tip joc de rol
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să identifice factorii care îi împiedică să îi includă pe alții și, prin urmare, promovează
excluziunea
- să creeze și să prezinte un rol care să demonstreze acești factori
- să analizeze jocurile de rol și să identifice modalități alternative de acțiune
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase elevi
Resurse
Hârtie glasată sau flipchart
Markere
Spațiu
Instrucțiuni: Partea 1
Începeți prin a pune întrebarea:
Întotdeauna ne comportăm incluziv față de alți oameni, chiar și atunci când știm că este
ceea ce trebuie să facem?
Ideea aici este că, chiar și atunci când credem că valori cum ar fi bunătatea, prietenia
și participarea sunt importante, ne comportăm uneori într-un mod care nu este adecvat,
prietenos sau primitor față de alții.
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Explicați-le elevilor că prima parte a acestei activități este menită să-i ajute să identifice
lucrurile care îi împiedică uneori să-i includă și pe alții. Cereți clasei să se gândească la
câteva exemple (de exemplu, presiunea colegilor, timiditatea).
*************
Activități opționale pentru acest punct din activitate:
1. Organizați clasa în perechi cu persoane pe care nu le cunosc atât de bine. Cereți-le să
ghicească unul despre celălalt elementele favorite:
- culoare
- mâncare
- hobby sau interes.
Întrebați-i pe ce dovezi și-au bazat alegerile. Ideea aici este că adesea facem presupuneri
bazate pe oameni fără să avem prea multe dovezi sau nicio dovadă. Prin urmare, adesea
presupunerile sunt greșite. Unul dintre factorii care ne pot împiedica să ne comportăm
incluziv față de alții este presupunerea noastră despre ei.
2. Organizați clasa în perechi și cereți fiecărei perechi să stea față în față. Oferiți-le cinci‑zece
secunde pentru a-și studia aspectul – îmbrăcăminte, pantofi, bijuterii etc. Apoi cereți-le
să se întoarcă spate în spate (aproximativ 30 cm distanță – fără să se atingă).
Spuneți fiecărei persoane să facă trei mici modificări la aspectul lor (suflecarea în sus a mânecii,
scoaterea unui pantof etc.). Apoi cereți perechilor să se confrunte unii cu alții și să vadă dacă
pot observa cele trei schimbări pe care le-a făcut cealaltă persoană.
Repetați acest întreg proces din nou. Apoi spuneți clasei să repete acest lucru a treia oară.
Până în acest moment ei se vor plânge și puteți opri activitatea. Uitați-vă cât de repede toată
lumea își reașează ținuta în modul în care a fost înainte de joc în timp ce stau jos. Protestele
și reașezarea ținutei în modul în care era anterior sunt cele două puncte care merită
dezbătute: nu ne place schimbarea, este dificil să ne schimbăm obiceiurile și chiar și atunci
când încercăm să schimbăm avem o tendința de a reveni la aceste obiceiuri.
Faptul că nu ne place schimbarea poate fi unul dintre factorii care ne pot împiedica să ne
comportăm incluziv.
3. Citiți o declarație stereotipă, de exemplu:
Toți adolescenții sunt nepoliticoși.
Băieții nu plâng.
Tuturor fetelor le place să gătească.
Băieții sunt mai buni la științe decât fetele.
Toți bătrânii sunt plictisitori.
Întrebați elevii dacă sunt sau nu sunt de acord cu acestea: de ce da sau de ce nu?
Cuvintele-cheie pe care să punem în discuție sunt:
- Stereotip: o idee generalizată/simplistă a unui grup, care este de obicei negativă.
- Prejudecată: considerarea unor oameni ca inferiori sau superiori, fără a-i cunoaște.
- Discriminare: acționarea pe baza prejudecății.
Stereotipurile, prejudecățile și discriminarea sunt factori care ne pot împiedica să ne
comportăm în mod incluziv.
Dacă aveți capacitatea de a petrece mai mult timp pe aceste domenii, cu siguranță ar merita
să le priviți mai în profunzime. Căutați resurse din programa școlară existent sau căutați
online: aici este un loc bun pentru a începe:
https://www.equalityhumanrights.com/en/secondary-education-resources/lesson-plan-ideas/
lesson-5-prejudice-and-stereotypes
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Organizați clasa în grupe de cinci sau șase și oferiți fiecărui grup câte o coală de hârtie glasată
sau flipchart și un marker. Sarcina lor este de a identifica cât mai multe lucruri, sau oameni,
cu putință care ar putea sta în calea comportamentului lor incluziv. Aceștia își pot înregistra
gândurile în orice mod care are potrivit pentru ei, de exemplu prin scris, desen, listă, diagramă
păianjen, harta minții.
Odată ce au îndeplinit această sarcină, cereți grupurilor să-și împărtășească ideile cu clasa.
Asigurați-vă că domeniile din activitățile opționale de mai sus sunt include în aceste discuții.
Întrebați-i pe elevi ce factori cred că stau cel mai mult în cale și/sau cel mai des.
Instrucțiuni: Partea 2
Dați-le grupurilor următoarea sarcină, și anume de a juca un rol scurt care să ilustreze unul
sau mai mulți dintre acești factori. Amintiți-le despre Khadeja, fata de cincisprezece ani care
a fost victima agresiunilor rasiste pentru purtarea unui văl. Ca urmare a acestui fapt, Khadeja
a schimbat școlile și acesta va fi baza jocului lor de rol, astfel:
Khadeja se alătură clasei voastre la mijlocul anului școlar. În adâncul sufletului, doriți –
și să știți că ar trebui – să o primiți și să o faceți să se simtă inclusă. Dar nu faceți acest
lucru. Ce vă oprește?
Grupurile folosesc rezultatele primei părți a activității pentru a-și documenta jocul de rol.
Ei pot alege să includă unul sau mai mulți factori și trebuie să facă jocul lor de rol cât mai
asemănător posibil cu viața reală.
Când jocurile de rol sunt pregătite, fiecare grup le prezintă clasei. Puneți întrebări despre
fiecare joc de rol pentru a analiza ce s-a întâmplat și impactul acestor evenimente. Mai jos
sunt prezentate modele de întrebări.
Grupurile vor folosi din nou aceste jocuri de rol în activitatea 5.
Întrebări
Ce s-a întâmplat în acest joc de rol?
Cine și ce se opune incluziunii Khadejei?
Cât de realist a fost?
Ce valori ați văzut în acțiune?
Care crezi [caracter] a fost tipul de gândire/sentimentul atunci când...?
Care credeți că ar putea fi impactul asupra [personajului]?
Ce ar fi putut face [personajul] diferit (în general sau într-un anumit moment) care să fi condus
la un rezultat mai incluziv?
Variații opționale pentru procesul de prezentare – partea 2
1. În timpul unei prezentări puteți spune „Stai” și clasa (sau voi) le poate (puteți) adresa personajelor întrebări
despre modul în care gândește sau simte în acel moment, sau despre impactul asupra lor.
2. La sfârșitul prezentărilor puteți alege unele personaje deosebit de puternice pentru a sta „scaunul
fierbinte”, și clasa (sau voi) îi poate (puteți) adresa întrebări despre personajul lor, de exemplu, întrebați
elevii despre ce au simțit pentru personajele în legătură cu includerea Martei și cum s-a simțit Marta atunci
când ea a fost inclusă.
3. Filmați jocurile de rol astfel încât să le puteți folosi pentru a preda mai departe despre incluziune (ar putea
fi folosite în activitatea 5) sau pentru a facilita discuțiile ulterioare.
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Activitatea 5: Prima zi a Khadejei – Exemplul 2
Timp
Partea 1: 20 minute
Partea 2: 60 de minute
Prezentare generală
O diagramă de grup urmată de o activitate de tip joc de rol
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să identifice factorii care îi ajută să îi includă și pe alții și, prin urmare, să promoveze
incluziunea
- să creeze și să prezinte un joc de rol care să demonstreze unul sau mai mulți dintre acești
factori
- să analizeze jocurile de rol
Organizarea grupurilor
Grupuri mici de cinci-șase elevi
Resurse
Hârtie glasată sau flipchart
Markere
Spațiu
Instrucțiuni – Partea 1
După identificarea și explorarea factorilor care îi împiedică să fie incluzivi în activitatea 4,
această activitate le cere elevilor să identifice factorii care îi ajută să aibă un comportament
inclusiv în școală.
Începeți prin a întreba clasa:
Ați fost vreodată într-o situație în care ați știut ce trebuia să faceți, și deși acest lucru a fost
greu, ați făcut ce trebuia?
Continuați cu:
Ce sau cine v-a ajutat?
Odată ce ați obținut două sau trei exemple, explicați clasei că ceea ce vor face în această
activitate este să exploreze aceste întrebări.
Organizați clasa în grupuri de cinci sau șase elevi. Dacă au finalizat partea 2 din activitatea 4,
trebuie să rămână în aceleași grupuri.
Distribuiți fiecărui grup câte o coală de hârtie glasată sau flipchart și un marker. Sarcina lor
este să identifice cât mai multe lucruri, sau oameni cu putință, care cred că îi pot ajuta să se
comporte în mod incluziv. Aceștia își pot înregistra gândurile în orice mod care are potrivit
pentru ei, de exemplu prin scris, desen, listă, diagramă păianjen, harta minții.
Odată ce au îndeplinit această sarcină, cereți grupurilor să împărtășească câteva dintre
ideile lor cu clasa. Aflați din această activitate care factori ies în evidență ca fiind cei mai
frecvenți și/sau de ajutor.
Instrucțiuni: Partea 2
Există două alternative pentru partea 2. În cazul în care clasa voastră a finalizat activitatea 4,
citiți varianta 2A. Dacă nu a finalizat această activitate, citiți varianta 2B.
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Varianta 2A
Partea 2 a sarcinii este concepută pentru ca elevii să construiască și să modifice jocul de rol
pe care l-au realizat în activitatea 4 pentru a se potrivi următoarei situații:
Khadeja se alătură clasei voastre la mijlocul anului școlar. Asigurați-vă că se simte bine primită
și inclusă în clasa voastră. Cum faceți acest lucru; cine și ce vă ajută să faceți acest lucru?
Ei pot folosi același scenariu de bază, dar, în loc să folosească factori care împiedică
incluziunea oamenilor, își reimaginează scenariul folosind factori care susțin
comportamentele incluzive.
De exemplu, dacă în ultimul rol un elev a vrut să se împrietenească cu Khadeja, dar prietenii
i-au spus să nu se împrietenească cu ea, în acest rol prietenii l-ar ajuta acest elev și și l-ar
sprijini să se împrietenească cu Khadeja.
Varianta 2B
Amintiți-le despre Khadeja, fata de cincisprezece ani care a fost victima agresiunilor rasiste
pentru purtarea unui văl. Ca urmare a acestui fapt, Khadeja a schimbat școlile și acesta
va fi baza jocului lor de rol, astfel:
Khadeja se alătură clasei voastre la mijlocul anului școlar. Asigurați-vă că se simte bine primită
și inclusă în clasa voastră. Cum faceți acest lucru; cine și ce vă ajută să faceți acest lucru?
Ambele variante
Grupurile folosesc rezultatele primei părți a activității pentru a-și documenta jocul de rol.
Ei pot alege să includă unul sau mai mulți factori și trebuie să facă jocul lor de rol cât mai
asemănător posibil cu viața reală.
Când jocurile de rol sunt pregătite, fiecare grup le prezintă clasei. Puneți întrebări despre
fiecare joc de rol pentru a analiza ce s-a întâmplat și impactul acestor evenimente. Mai jos
sunt prezentate modele de întrebări.
Întrebări
Ce s-a întâmplat în acest joc de rol?
Cine și ce a fost sprijinit incluziunea Khadejei?
Cât de realist a fost?
Care crezi [caracter] a fost tipul de gândire/sentimentul atunci când...?
Care credeți că ar putea fi impactul asupra [personajului]?
Cum se compară rezultatele cu momentul în care v-ați concentrat asupra lucrurilor
și a oamenilor care au împiedicat-o pe Khadeja să fie inclusă?
Ce valori
Variații opționale pentru procesul de prezentare – partea 2
1. În timpul unei prezentări puteți spune „Stai” și clasa (sau voi) le poate (puteți) adresa personajelor
întrebări despre modul în care gândește sau simte în acel moment, sau despre impactul asupra lor.
2. La sfârșitul prezentărilor puteți alege unele personaje deosebit de puternice pentru a sta „scaunul
fierbinte”, și clasa (sau voi) îi poate (puteți) adresa întrebări despre personajul lor, de exemplu, întrebați
elevii despre ce au simțit pentru personajele în legătură cu includerea Martei și cum s-a simțit Marta
atunci când ea a fost inclusă.
3. Filmați jocurile de rol astfel încât să le puteți folosi pentru predarea în continuare despre incluziune sau
pentru a facilita discuțiile ulterioare.
4. Arătați filmele din activitatea 4 pentru a compara și a pune în contrast factorii și rezultatele.

oﬃcina sans

201

Cofinanțat de
Programul Erasmus+
al Uniunii Europene

Activitatea 6: Clasa noastră – valori și acțiuni
Timp
Partea 1 minute
Prezentare generală
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să identifice valorile pe care le consideră cele mai importante pentru clasa lor
- să creeze o listă de valori și acțiuni corespunzătoare pe care toată lumea din clasă poate
fi de acord să le urmeze
Organizarea grupului
Partea 1: Reflecție individuală
Partea 2: Acasă și grupuri de puzzle de cinci-șase elevi
Resurse
Fișă de activitate Diamond 9 din activitatea 2
Autocolante mici, simple – suficiente pentru trei elevi (puteți utiliza și hârtie și bandă adezivă)
Hârtie glasată sau flipchart
Markere
Hârtie și pixuri
Instrucțiuni – introducere
Pregătire: Folosiți fișele de activitate Diamond 9 ale clasei pentru a pregăti o listă de zece
până la cincisprezece valori. Scopul primei părți a acestei activități este ca fiecare elev să
identifice din listă trei valori pe care le consideră cele mai importante pentru incluziunea
în clasă. Cât de multe veți include pe lista scurtă va depinde de cât de multe a inclus clasa
în fișele lor de activitate Diamond 9 combinate și de cât de multe credeți că pot alege.
În cazul în care clasa voastră nu a efectuat activitatea Diamond 9, uitați-vă la fișa de valori
de la sfârșitul activității 2 și alegeți o listă de acolo. Alegeți lista scurtă pe baza valorilor care
au apărut cu conversațiile cu clasa pe tot parcursul acestui set de activități și pe baza a cât
de multe credeți că pot alege.
Odată ce aveți lista scurtă, scrieți lista pe tablă sau pe hârtie flipchart – lipiți hârtia pe un perete
accesibil din clasă.
Începeți prin a întreba clasa despre ce au învățat până acum prin activitățile privind valorile
și comportamentele incluzive (de exemplu, valori pe care le consideră importante pentru
incluziune; modul în care acestea sunt legate de acțiuni; ceea ce stă în calea lor și ceea
ce sprijină punerea acestor valori în acțiuni).
Explicați-le că astăzi se vor gândi și vor încheia un acord de clasă cu privire la valorile și
acțiunile pe care le consideră cele mai importante pentru a-i face pe oameni incluși în clasa
lor. Activitatea va fi în două părți.
Instrucțiuni – Partea 1
Explicați-le elevilor că prima parte a activității implică identificarea – în mod individual –
a trei valori dintr-o listă pe care ați pregătit-o. Arătați-le și lor lista.
Oferiți fiecărui elev trei autocolante. Sarcina lor este de a reflecta individual care trei valori din
listă sunt cele mai importante pentru a-i face oamenii să se simtă incluși în clasă. După ce un
timp de reflecție, vor lipi câte un autocolant pe fiecare dintre cele trei valori pe care le aleg.
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Oferiți clasei un timp pentru a se gândi și a plasa autocolante pe valorile care cred că sunt
cele mai importante.
Odată ce acest proces este finalizat, identificați cele mai votate șase valori și încercuiți-le
pe tablă sau pe hârtia flipchart. Dacă există o legătură între valori, puteți organiza un al
doilea tur de vot numărând mâinile ridicate (sau păstrați șapte, în acest caz citiți „șapte”
pentru „șase” în instrucțiunile pentru partea 2).
Explicați că cele șase valori care au fost identificate de clasă ca fiind cele mai importante vor
fi dezvoltate într-un acord la nivelul clasei în cadrul părții 2 a activității.
Instrucțiuni – Partea 2
Organizați clasa în grupuri de șase elevi. Explicați-le că acesta este grupul lor de origine și
trebuie să și-l amintească (este bine dacă există un grup cu mai puțini elevi). Cereți fiecărui
elev din grup să aleagă una dintre valorile selectate astfel încât toate valorile să fie acoperite
în grup. Dacă există un grup cu mai puțini elevi, cereți-le să aleagă fiecare câte o valoare.
Apoi, reuniți noile grupuri „experți” care sunt alcătuite din toți cei care au ales aceeași
valoare (de exemplu, toți cei care au ales prietenia, toți cei care au ales încrederea etc.).
Oferiți fiecăruia dintre aceste grupuri câte o coală de flipchart sau de hârtie glasată și markere.
Sarcinile acestui grup sunt:
1. Să discute și să înregistreze unele comportamente care sunt legate de valoarea lor, care
cred că vor ajuta clasa să devină (și mai) incluzivă cu toată lumea din clasă. Dacă ajută la
eșafodarea acestei activități, ei pot face acest lucru prin completarea propoziției „În clasa
noastră vom...”.
2. Odată ce au unele idei, grupul trebuie să le însumeze în una sau două propoziții pe hârtie
glasată sau flipchart. Ei pot face acest lucru:
- căutând pe hârtie idei care sunt similare și care s-ar putea contopi (de exemplu, „asigurați-vă
că toată lumea participă” și „includeți pe toată lumea în grupuri”).
- căutarea unor idei care ar putea fi puse împreună cu ușurință (de exemplu, „ascultați ideile
tuturor” și „nu întrerupeți” ar putea deveni „ascultați ideile tuturor fără să întrerupeți”).
3. Atunci când și-au terminat propozițiile, editați-le pentru a vă asigura că sunt formulate
pozitiv mai degrabă decât negativ. Explicați clasei că este mult mai ușor pentru oameni să
urmeze ceea ce alți oamenii vor ca ei să facă, mai degrabă decât ceea ce nu vor ca ei să
facă. „Tratați oamenii cu amabilitate” este mai eficient decât „Nu fi obraznic”; „Asigurați-vă că
toată lumea participă la activități” este mai eficient decât „Nu lăsați oamenii în afară.” Scrieți
versiunea finală a propoziției (propozițiilor) pe partea din spate a hârtiei împreună cu valoarea.
4. Toată lumea din grup trebuie să aibă o copie scrisă a propozițiilor pozitive ale grupului pentru
a le duce înapoi la grupul lor de origine. Oferă profesorului copia pe hârtie flipchart sau glasată.
Când toată lumea are o copie scrisă a rezumatului, cereți clasei să se întoarcă la grupul
de origine cu fișa de rezumat.
După revenirea în grupul de origine, fiecare membru prezintă, la rândul său, propozițiile
din grupul de valori de „experți”. Apoi, grupul trebuie să discute dacă este mulțumit de
propoziție (propoziții) sau dacă doresc să sugereze modificări. În timp ce ei discută, lipiți
versiunile pe hârtie flipchart/glasată pe perete.
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După un timp de discuții, reuniți clasa și parcurgeți propoziția (propozițiile) una câte una.
Verificați dacă clasa este de acord cu ele și să vor să aducă – prin discuții și acordul lor –
modificări. Căutați-le pe cele care sunt similare sau care pot fi combinate și verificați dacă
limbajul este pozitiv.
Scopul până la sfârșitul acestui proces este de a avea un set de declarații care formează
un acord colectiv despre modul în care elevii vor trăi și vor învăța împreună într-un mod care
să asigure că toată lumea este inclusă în clasă.
La sfârșitul procesului, citiți setul final de declarații pentru clasă.
Întrebați clasa cum ar dori să afișeze lista în clasă, și cum ar trebui să o numească. Acordul
ar putea fi dactilografiat sau transformat într-o operă de artă – oricare variantă este potrivită,
dar este important ca lista să fie pusă într-un loc vizibil. De asemenea, ar putea fi semnată
de toată lumea (inclusiv de profesorii care predau la clasă), aceasta fiind o bună modalitate
pentru toată lumea de a demonstra un angajament comun față de acord.
Cu toate acestea, documentul trebuie să fie utilizat atât de profesori, cât și de elevi ca un
memento frecvent despre modul în care membrii clasei au fost de acord să trăiască și să
învețe împreună.
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Setul 4: Școala noastră și incluziunea 1 Acum și în acest an Grupa de vârstă: 12-15
Activitatea 1: Clasa noastră
Timp
20 de minute
Prezentare generală
Activitate individuală care permite elevilor să se gândească la cât de incluzivă este clasa lor
în prezent și să sugereze o modalitate de a o îmbunătăți
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze la cât de incluzivă cred că este clasa acum
- să estimeze progresele pe care cred că le poate face clasa în următoarele câteva luni
- să sugereze o modalitate de a se sprijini unul pe celălalt pentru a contribui la acest progres
Organizarea grupului
Activitate individuală
Resurse
Spațiu
Note adezive – trei pentru fiecare elev
Instrucțiuni
În această activitate sunt trei întrebări la care elevii vor răspunde: două bazate pe o scară
și una pentru a gândi liber.
Ca o recapitulare a învățării elevilor de până acum, începeți prin a adresa întrebarea: Ce este
o clasă incluzivă? Cereți câteva idei de la membrii clasei. Ei pot spune lucruri de genul:
O clasă incluzivă...
- este un loc în care oamenii respectă acordul clasei
- îi face pe toți să se simtă bineveniți
- îi ajută pe fiecare în procesul de învățare
- înțelege că fiecare este diferit și acest lucru nu este o problemă
- este distractivă
- nu îi ignoră pe oameni
- este amabilă
- /...
Explicați că în continuare, elevii vor răspunde la două întrebări despre clasa lor în legătură
cu cât de incluzivă este. Oferiți fiecărui elev trei note adezive.
Primele două întrebări sunt:
1. Desenează scara de mai jos de pe tablă.
Cât de incluzivă este această clasă? 0: Deloc incluzivă – 5 Destul de incluzivă – Foarte incluzivă: 10

1

2

3
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Cereți fiecărui elev să înregistreze numărul între 0 și 10 care descrie cel mai bine opinia
lor actuală pe o notă adezivă. Colectați aceste note adezive într-un singur loc. Cereți unui
voluntar să calculeze media acestor numere după activitate.
2. Folosind aceeași scară ca și mai sus, întrebați clasa:
Dacă ar fi să folosim acordul nostru de clasă și să încercăm să facem clasa mai incluzivă în
următoarele câteva luni, la ce număr credeți că am putea ajunge până la sfârșitul lunii mai?
Cereți fiecărui elev să înregistreze numărul între 0 și 10 care descrie cel mai bine opinia
lor pe o altă notă adezivă. Cereți-le elevilor să-și scrie numele pe această notă adezivă –
nu va fi văzută de nimeni altcineva, dar le vor vedea ei în câteva luni. Colectați aceste note
adezivă într-un alt loc.
Apoi explicați-le elevilor că mai au o ultimă întrebare, care rezultă din întrebările de scară.
3. Întrebați-i pe cei din clasă:
În afară de faptul că am folosit acordul de clasă, ce ar putea face oamenii din clasă pentru
a ne ajuta să ajungem la numărul pe care l-ați notat pentru întrebarea 2? Nu uitați să păstra
răspunsul general – nu oferiți nume.
Cereți-le să înregistreze răspunsul lor pe ultima notă adezivă – fără numele lor. După ce au
terminat sarcina, cereți-le să aducă nota și să o lipească pe tablă. Clasificați-le așa cum sunt
așezate astfel încât toate cele care sunt similare să fie așezate împreună.
Rezumați rezultatele acestei întrebări finale pentru elevi și anunțați-i că vor revizita aceste
rezultate peste câteva luni pentru a vedea dacă s-au înregistrat progrese. Acum depinde
de ei!
După activitate:
- Asigurați-vă că voluntarul vă oferă punctajele medii pentru întrebarea 1 și păstrați acest
punctaj în condiții de siguranță.
- Păstrați notele adezive pentru întrebarea 2 în condiții de siguranță.
- Păstrați toate răspunsurile diferite pentru întrebarea 3 în condiții de siguranță. Puteți renunța
la orice repetare a aceluiași răspuns.

Activitatea 2: Școala noastră
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 20 de minute
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite copiilor să se
gândească la cât de incluzivă este clasa lor în prezent și să acorde prioritate unei căi de
urmat
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze la cât de bine reușește școala să îi facă pe oameni să se simtă incluși
- să identifice ce a făcut bine școala și care sunt prioritățile pentru viitor
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă urmată de grupuri de cinci-șase elevi
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Resurse
Spațiu
Un obiect pentru fiecare elev (un pix sau un stilou este suficient)
Declarația pe o coală de hârtie: Școala noastră se descurcă bine în a-i face pe oameni să
se simtă incluși (a se vedea fișa de resurse de după instrucțiuni) Trei lucruri... fișă de lucru –
unul pentru fiecare grup (a se vedea fișa de resurse după instrucțiuni)
Instrucțiuni: Partea 1
Această activitate este adaptată după Creative Communications: Creative Evaluation Toolkit
http://www.artworkscreative.org.uk/wp-content/uploads/2015/11/Creative-Evaluation-Toolkit.pdf
Dacă este necesar, începeți cu o discuție rapidă în clasă ca un memento despre ce înseamnă
să fii incluziv și cum îi face acest lucru să se simtă pe oameni.
Explicați clasei că școala lucrează împreună în acest an pentru a se gândi la modul în care
asigura o mai bună incluziune a oamenilor. Opiniile clasei sunt importante, iar această
activitate se referă la colectarea opiniilor.
Organizați clasa într-un cerc. Asigurați-vă că fiecare dintre elevi are un stilou, un creion
sau alt mic obiect. Spuneți-le că le vei citi o declarație apoi o vei plasa în mijlocul cercului.
Trebuie să-și imagineze că există o linie între ei și declarație. Când ai citit declarația,
le solicitați să-și pună obiectul undeva pe linie. Cu cât își pun obiectul mai aproape de
declarație, cu atât arată mai mult că sunt de acord cu ea. Cu cât își pun obiectul mai departe
de declarație, cu atât arată mai mult că nu sunt de acord cu ea.
Citiți declarația: Școala noastră este bună să se asigure că oamenii se simt incluși.
Când toate obiectele elevilor sunt la locul lor, fotografiați rezultatul. Continuați cu o scurtă
discuție în clasă, utilizând întrebări precum:
[Numele elevului], ne poți spune de ce ți-ai pus obiectul acolo?
Sunt și alte persoane de acord? Nu sunteți de acord? Spuneți-ne de ce.
Ce lucruri utile/folositoare face școala pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși?
Ce credeți că trebuie să facă mai bine?
Luați notițe scurte despre această discuție pentru a le transmite apoi grupului central.
Instrucțiuni: Partea 2
Organizați elevii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o copie a fișei de lucru
„Trei lucruri...”. Explicați-le că, în grupurile lor, vor discuta și vor decide cu privire la:
1. Trei lucruri pe care ei cred că școala le face bine pentru a vă asigura că oamenii se simt
incluși.
2. Trei lucruri pe care ei cred că școala le-ar putea îmbunătăți pentru a se asigura că oamenii
se simt incluși.
Aceste opinii vor fi transmise grupului responsabil să reflecteze cu privire la modul
de îmbunătățire a școlii în ceea ce privește incluziunea persoanelor. Prin urmare,
este important ca grupurile lor să fie cât se poate de atente.
Oferiți-le timp grupurilor să completeze fișa de lucru. Odată finalizate fișele, fiecare grup
își poate prezenta gândurile clasei. Încheiați prin a întreba clasa despre orice a observat
în legăturile cu gândurile lor; este probabil că anumite teme care să merite să fie luate
în considerare.
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Mulțumiți-le pentru contribuția lor și spuneți-le că veți transmite aceste gânduri. Colectați
fișele de lucru.
În urma acestei activități, oferiți fotografia și notele din partea 1, precum și fișele de lucru din partea 2,
grupului central al școlii, care va aduna informații din întreaga școală.
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Activitatea 2: Școala noastră – Declarație Activitate

SCOALA NOASTRĂ
REUȘEȘTE CU

SUCCES

SĂ SE ASIGURE
CĂ

OAMENII
SE SIMT

INCLUȘI.
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2: Școala noastră – Trei lucruri... fișe de lucru
Trei lucruri pe care școala noastră le face bine pentru a-i ajuta pe oameni să se simtă incluși:
1.

2.

3.
Trei lucruri pe care școala noastră le-ar putea îmbunătăți pentru a-i ajuta pe oameni să se
simtă, incluși:
1.

2.

3.
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Activitatea 3: Eu
Timp
20 de minute
Prezentare generală
O activitate individuală, reflexivă, al cărei rezultat este o carte poștală pe care elevii o scriu
către ei înșiși
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze la cât buni cred că sunt în ceea ce privește incluziunea altora
- să identifice două lucruri pe care le fac bine și îi ajută pe alți oameni să se simtă incluși
și un lucru pe care l-ar putea îmbunătăți
- să înregistreze ce le-ar plăcea să îmbunătățească la cărțile poștale pe care și le-au
autoadresat
Organizarea grupului
Activitate individuală cu unele discuții în pereche
Resurse
Cărți poștale (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Instrucțiuni
Dacă este necesar, începeți cu o discuție rapidă în clasă ca un memento despre ce înseamnă
să fii incluziv și cum îi face acest lucru să se simtă pe oameni. Dacă vă ajută, reamintiți clasei
ce au învățat despre situația Martei din setul 3, folosiți-o ca stimul.
Explicați clasei că în această activitate ei își vor da un feedback despre cât de buni sunt
fiecare din punctul de vedere al includerii oamenilor și se vor gândi la lucru pe care ar vrea
să-l îmbunătățească.
În primul rând, cereți-le să se gândească în liniște la această întrebare
Ce fac deja bine ca să mă asigur că oamenii se simt incluși în clasa mea și în școală?
După un timp de reflecție, cereți-le să-și împărtășească gândurile în pereche.
Apoi întrebați-i
Ce altceva aș putea face ca oamenii să se simtă incluși în clasa mea și în școală?
Din nou, după un timp de reflecție, cereți-le să-și împărtășească gândurile în pereche.
Oferiți apoi fiecărui elev o carte poștală. Spuneți-le că veți păstra această carte poștală
într-un loc sigur pentru câteva luni. Nimeni altcineva nu o va vedea. Spre sfârșitul anului
școlar, le veți redistribui, astfel încât elevii să poată vedea dacă au reușit să facă lucrurile din
categoria „ce altceva pot face?” de pe cartea lor poștală. Este despre fiecare elev care își ia
angajamentul personal de a-și schimba comportamentul pentru a-i ajuta pe alții să se simtă
mai incluși. Aceasta nu trebuie să fie o schimbare mare – schimbările mici pot aduce o mare
diferență pentru alți oameni.
Distribuiți cărțile poștale. Cereți fiecărui elev să scrie sau să-și deseneze gândurile ca răspuns
la întrebarea de pe cartea poștală și să-și scrie numele pe ea.
Colectați cărțile poștale și puneți-le într-un loc sigur. Veți avea nevoie de ele din nou spre
sfârșitul anului școlar.
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Activitatea 3: Eu! – Cartea poștală

În pot ajuta pe oameni
să se simtă și mai incluși...

Scrieți-vă numele aici:

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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Setul 5: Incluziunea și școala noastră:
Unde suntem acum? Grupa de vârstă: 12-15
Activitatea 1: Clasa noastră
Timp
30 minute
Prezentare generală
Reflecție individuală, discuție pe pereche și la nivelul întregii clase – folosind materialul din
clasa realizată în cadrul setului 4 activitatea 1 – să ia în considerare ceea ce s-a schimbat în
clasă și să stabilească prioritatea noilor căi de urmat.
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să evalueze ce s-a schimbat în clasă în ultimele luni în ceea ce privește asigurarea faptului
că oamenii se simt incluși
- să identifice priorități suplimentare pentru schimbări viitoare
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă – întrebările 1 și 3
Individual și în pereche – întrebarea 2
Resurse
Informații din setul 4 activitatea 1 (a se vedea pregătirea de mai jos)
Pregătire: Pentru această activitate va trebui să aveți următoarele pregătite:
1. Punctajul mediu din setul 4 activitatea 1 întrebarea 1.
2. Notele adezive numite din setul 4 activitatea 1 întrebarea 2.
3. Declarațiile de pe notele adezive din setul 4 activitatea 1 întrebarea 2. Puneți aceste
declarații într-o pălărie sau o pungă pregătită pentru această activitate.
4. Scara de mai jos – desenată pe tablă.
5. Note adezive – trei pentru fiecare elev.
Instrucțiuni
Va exista un decalaj între seturile 4 și 5 ale activităților din sala de clasă, astfel încât-ar putea
să fie necesar să începeți cu o discuție le nivelul clasei pentru a reîmprospăta amintirile
elevilor despre învățarea legată de diversitate și incluziune de la începutul anului. O idee
bună să le reamintiți despre activitățile pe care le-au efectuat care s-au concentrat pe cât
de bună este clasa, școala ca întreg, și ei ca indivizi, erau la momentul respectiv pentru
a se asigura că oamenii se simt incluși.
Apoi, explicați clasei că în această activitate ei vor privi înapoi la modul în care gândeau în
urmă cu câteva luni. Ei vor folosi acest lucru pentru a evalua cât de multe progrese au făcut
la nivelul clasei în a se asigura că alte persoane se simt incluse în clasă. Au fost trei întrebări
pe care le-au completat; ei vor privi înapoi către acestea și le vor discuta, la rândul lor.
1. Prima întrebare a fost: Cât de incluzivă este această clasă?
0: Deloc incluzivă -5- Destul de incluzivă Foarte incluzivă: 10

1

2
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Pe linia continuă a scării desenate pe tablă, plasați un semn care indică punctajul mediu
pentru această întrebare din momentul în care au terminat setul 4.
Sarcina lor acum este de a înregistra numărul între 0 și 10 care descrie cel mai bine opinia
lor actuală pe o notă adezivă. Colectați aceste note adezive într-un singur loc. Cereți ca doi
voluntari să calculeze media acestor numere în timp ce pregătiți următoarea fază a activității.
Odată ce noua medie a fost calculați, puneți un semn care indică poziția sa pe linia continuă.
Observați ce s-a întâmplat cu media – să sperăm că va crește, dar vor fi multe de discutat
dacă nu s-a întâmplat acest lucru! Folosiți următoarele întrebări ca punct de plecare pentru
o discuție la nivelul clasei cu privire la rezultat.
Ce s-a schimbat? E schimbarea la care v-ați fi așteptat? Explicați de ce da sau de ce nu.
Ce a ajutat această schimbare?
Ce a stat în calea schimbării?
2. Treceți la a doua întrebare, care a fost:
Dacă ar fi să folosim acordul nostru de clasă și să încercăm să facem clasa mai incluzivă în
următoarele câteva luni, la ce număr credeți că am putea ajunge până la sfârșitul lunii mai?
Distribuiți notele adezive cu numele elevilor care arată cum au răspuns la această întrebare
în urmă cu câteva luni (puteți face acest lucru în timp ce așteptați calcularea mediei, apoi
întoarceți-vă la întrebarea 1 când media este calculată).
Cereți-le – în mod individual – să se uite la numărul pe care l-au notat și să se gândească
dacă clasa a ajuns la el. Dacă da, cum și de ce? Și dacă nu, ce a stat în calea progresului?
Odată ce au avut ceva timp să se gândească, cereți-le să-și împărtășească gândurile cu un
partener. Colectați feedbackuri din întreaga clasă.
3. Treceți la întrebarea finală, care a fost:
În afară de faptul că am folosit acordul de clasă, ce ar putea face oamenii din clasă pentru
a ne ajuta să ajungem la numărul pe care l-ați notat pentru întrebarea 2?
Explicați că aveți unele dintre aceste declarații într-o pălărie/pungă (dacă puteți organiza
clasa într-un cerc în acest moment, faceți acest lucru). Cereți câte unui elev pe rând
să scoată o declarație din pungă și să o citească clasei. Întrebați-i pe cei din clasă:
Ați făcut acest lucru la nivel de clasă?
Dacă da, puteți da un exemplu? Ce s-a întâmplat? Care a fost impactul? (Nu uitați să vorbiți
în general și să nu oferiți nume)
Ce v-a ajutat să faceți acest lucru? Ce v-a stat în cale?
Dacă nu ați făcut acest lucru, ce v-a stat în cale?
Este un lucru la care trebuie să lucrați la nivel de clasă? Păstrați aceste declarații pentru
a reveni în viitor împreună cu clasa.
Încheiați prin a cere clasei să reflecteze, în general, asupra progresului în ceea ce privește
asigurarea faptului că oamenii se simt incluși, și apoi asupra ideile pe care le au despre
ceea ce cred că ar putea face în continuare pentru a face clasa chiar mai incluzivă.
Notați aceste acțiuni. Apoi, combinați-le cu acțiunile care sunt încă remarcabile din activitatea
din pălărie/pungă și păstrați-le în siguranță. Acestea pot fi utilizate în evaluările viitoare
împreună cu clasa.
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Activitatea 2: Școala noastră
Timp
Partea 1: 15 minute
Partea 2: 20 minute
Partea 3: 45-90 de minute în funcție de timpul disponibil
Prezentare generală
O activitate combinată între întreaga clasă și un mic grup pentru a permite elevilor să se
gândească la cât de incluzivă este școala în prezent, să acorde prioritate căilor de urmat
și să-și dezvolte viziunea asupra școlii ca școală incluzivă
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze la ce s-a schimbat la nivelul școlii în ceea ce privește sentimentul de incluziune
al oamenilor
- să identifice punctele forte ale școlii și ce trebuie îmbunătățit
- să creeze o viziune a școlii celei mai incluzive
Organizarea grupurilor
Întreaga clasă urmată de grupuri de cinci-șase elevi
Resurse
Spațiu
Un obiect pentru fiecare elev (un pix sau un stilou este suficient)
Declarația pe o coală de hârtie: Școala noastră este reușește cu succes să îi ajute pe
oameni să se simtă incluși (a se vedea fișa de resurse de după instrucțiunile din setul 4:
activitatea 2)
Fotografii din momentele anterioare ale acestei activități efectuate în cadrul setului 4
Trei lucruri... fișă de lucru – una pentru fiecare grup (a se vedea resursele după instrucțiuni)
Hârtie glasată sau flipchart
Markere/vopseluri
Instrucțiuni: Partea 1
Dacă nu ați avut încă o discuție la nivel de clasă pentru a reîmprospăta amintirile elevilor
despre procesul de învățare de la începutul anului, o puteți avea aici. În mod special,
ați putea dori să discutați prin intermediul activităților la care au luat parte pentru a se gândi
la cât de bună este clasa, școala în ansamblu, și cât de buni ai fost ei, ca indivizi, în a se
asigura că oamenii se simt incluși.
Amintiți clasei că mulți oameni din școală în acest an colaborează pentru a găsi un mod
în care școala poate asigura o mai bună incluziune. Opiniile clasei sunt importante,
iar această activitate se referă la colectarea opiniilor.
Organizați clasa într-un cerc. Asigurați-vă că fiecare dintre elevi are un stilou, un creion
sau alt mic obiect. Spuneți-le că le vei citi o declarație apoi o vei plasa în mijlocul cercului.
Trebuie să-și imagineze că există o linie între ei și declarație. Când ai citit declarația,
le solicitați să-și pună obiectul undeva pe linie. Cu cât își pun obiectul mai aproape
de declarație, cu atât arată mai mult că sunt de acord cu ea. Cu cât își pun obiectul mai
departe de declarație, cu atât arată mai mult că nu sunt de acord cu ea.
Citiți declarația: Școala noastră este bună să se asigure că oamenii se simt incluși.
Când toate obiectele elevilor sunt la locul lor, fotografiați rezultatul. Comparați-l cu fotografia
de ultima dată și rezumați ce s-a schimbat pentru elevi.
Continuați cu o scurtă discuție în clasă, utilizând întrebări precum:
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Ce s-a schimbat? Cum a fost la școală în ultimele luni - oamenii și-au îmbunătățit capacitatea
de a se asigura că toată lumea este inclusă?
Ce a făcut școala pentru a schimba lucrurile?
Există ceva care nu s-a schimbat și pe care ați fi dorit să se schimbe?
Ce credeți că ar trebui să încerce în continuare școala pentru asigura o mai bună
incluziune a oamenilor?
Luați notițe scurte despre această discuție pentru a le transmite apoi grupului central.
Instrucțiuni: Partea 2
Organizați elevii în grupuri de cinci sau șase. Oferiți fiecărui grup câte o copie a fișei de
lucru „Trei lucruri...”. Explicați-le că, în grupurile lor, vor discuta și vor decide cu privire la:
1. Trei lucruri pe care ei cred că școala le-a făcut bine până acum pentru a se asigura
că oamenii se simt incluși.
2. Trei lucruri pe care ei cred că școala le-ar putea îmbunătăți în continuare pentru a se
asigura că oamenii se simt incluși.
Aceste opinii vor fi transmise grupului responsabil să reflecteze cu privire la modul
de îmbunătățire a școlii în ceea ce privește incluziunea persoanelor. Prin urmare,
este important ca grupurile lor să fie cât se poate de atente.
Oferiți-le timp grupurilor să completeze fișa de lucru. Odată finalizate fișele, fiecare grup
își poate prezenta gândurile clasei. Încheiați prin a întreba clasa despre orice a observat
în legăturile cu gândurile lor; este probabil că anumite teme care să merite să fie luate în
considerare.
Mulțumiți-le pentru contribuția lor și spuneți-le că veți transmite aceste gânduri mai departe.
Colectați fișele de lucru.
Instrucțiuni: Partea 3
Această parte a activității se concentrează pe elevii care lucrează în grupuri pentru a crea
un produs care arată cum cred ei că ar arăta școala cea mai incluzivă. Produsul va face
parte din activitatea școlii în ceea ce privește crearea unei viziuni pentru viitor.
Explicați clasei că școala vrea să continue să lucreze pentru a se asigura că oamenii se simt
incluși. Pentru a realiza acest lucru ei doresc să obțină o imagine a modului în care oamenii
din școală cred că ar trebui să arate, ar trebui să sune și să se simtă dacă școala ar fi cât mai
incluzivă cu putință. Această activitate este șansa elevilor de a oferi școlii ocazia de a afla
ce cred ei.
Sarcina lor este de a crea un produs care arată modul în care își imaginează cum ar fi școala
dacă ar fi cea mai incluzivă.
În funcție de clasă și de context, puteți limita opțiunile privind produsul ale clasei sau le puteți
oferi o alegere complet liberă. Unele produse pe care le-ar putea produce sunt:
Poster
Film sau înregistrări audio ale unor interviuri cu elevi
Poem
Versuri pentru un cântec sau un cântec complet
O poveste despre un tânăr fictiv în școală
Prezentare filmată
Prezentare în PowerPoint
Articol pentru buletinul informativ al școlii sau pentru un ziar
Blog sau vlog pentru site-ul școlii
Benzi desenate
Colaj
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Organizați clasa pe grupe în funcție de ce produs sunt interesați să producă. Vă sugerăm
să limitați dimensiunea grupului la maximum șase studenți pe grup.
Mai jos, sunt câteva întrebări pe care le puteți folosi pentru a ajuta elevii să-și creeze produsul.
În funcție de clasă, puteți alege să:
1. Separați activitatea în trei etape, câte una pentru fiecare întrebare, și să începeți fiecare
etapă cu o discuție la nivelul clasei despre întrebări.
2. Tipăriți aceste întrebări și oferiți-le grupurilor pentru a le permite să lucreze independent.
3. Realizați o combinație între 1 și 2.
1. Cum ar arăta școala?
- Cine ar fi la școală?
- Dacă ar fi fost o cameră pornită, ce-ai fi văzut elevii făcând în sălile de clasă și pe terenul
de joacă?
- Ce-ai vedea personalul făcând?
- Cum ar arăta relațiile dintre personal și studenți?
- Ce ai vedea când părinții sau vizitatorii vin la școală?
- Ce n-ai vedea?
2. Cum ar suna școala?
- Ce ai auzi în sălile de clasă?
- Ce ai auzi pe terenul de joacă?
- Ce ai auzi în sala de personal?
- Ce ai auzi pe coridoare?
- Ce n-ai auzit?
3. Cum s-ar simți școala?
- Cum te-ai simți ca elev?
- Cum te-ai simți ca membru al personalului?
- Cum te-ai simți ca părinte?
- Cum te-ai simți ca vizitator?
- Cum nu te-ai simți?
Oferiți-le elevilor timp și resurse pentru a-și crea produsele.
După ce termină, fiecare grup își poate prezenta imaginea în fața clasei.

La sfârșitul activității 2, oferiți:
- fotografia și notele din partea 1
- fișa de activitate din partea 2
- produsele din partea 3
pentru grupul central al școlii, care va fi responsabil de colectarea de informații din întreaga școală.
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Activitatea 2: Școala noastră – Trei lucruri... fișă de activitate
Trei lucruri pe care școala noastră le-a făcut bine până acum pentru a se asigura că oamenii
se simt incluși:
1.

2.

3.
Trei lucruri școala noastră le-au putea îmbunătăți în continuare pentru a vă asigura că oamenii
se simt incluși:
1.

2.

3.
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Activitatea 3: Eu
Timp
20 de minute
Prezentare generală
O activitate individuală, reflexivă, cu un rezultat al grupului care urmează să fie lipit pe peretele
sălii de clasă
Obiectiv(e)
Elevii trebuie:
- să reflecteze dacă au devenit mai buni în a se asigura că oamenii se simt incluși
- să identifice un lucru la care vor să devină mai buni.
Organizarea grupului
Activitate individuală cu unele discuții în pereche
Resurse
Cărțile poștale din setul 4:
Pregătire: Pentru această activitate va trebui să fi localizat cărțile poștale pe care elevii și le-au autoadresat
în setul 4 activitatea 3. De asemenea, va trebui să aveți planificate locul unde va fi înregistrat obiectivul pe
care elevii l-au stabilit la sfârșitul activității. În mod ideal, ar trebui să devină parte a unui sistem existent de
stabilire a obiectivelor în cadrul școlii, pentru ca a deveni parte integrantă a culturii școlare.
Instrucțiuni
Reamintiți-le elevilor că în urmă cu ceva timp și-au scris cărți poștale despre ceva ce au vrut
să facă pentru a se asigura că oamenii se simt mai incluși în clasa și școala lor. Ei se vor uita
acum la acele cărți poștale și vor evalua dacă au făcut ceea ce au spus că vor face.
Oferiți-i fiecărui elev carte poștală pe care a scris-o. Cereți-le să reflecteze în liniște asupra
următoarelor întrebări (poate doriți să le scrieți pe tablă sau să le distribuiți direct elevilor):
Am făcut ce am spus că voi face?
A fost greu să te ții de promisiune? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
M-a mai ajutat cineva? Dacă da, cine?
Vă puteți gândi la un exemplu al unui moment în care ați făcut acest lucru? Ce s-a întâmplat?
Cum v-a făcut să vă simțiți? Cum credeți că s-au simțit ceilalți?
După un timp de gândire, cereți-le să-și împărtășească gândurile cu un partener.
Apoi, colectați unele feedback de la oamenii care sunt dispuși să-și împărtășească
experiențele. Reamintiți-le elevilor că trebuie să vorbească fără să menționeze numele altor
persoane din clasă (cu excepția cazului în care sunteți cu adevărat încrezător că acest lucru
va fi OK și aveți acordul clasei de a folosi nume).
Următoarea etapă a activității presupune ca elevii să-și dea stabilească un obiectiv care
descrie ce vor face în continuare pentru a se asigura că oamenii se simt incluși. Din nou,
oferiți-le timp de gândire și un timp pentru a discuta ideile cu un partener.
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Dacă acest obiectiv este înregistrată va depinde de contextul școlii voastre. Ideal, el va fi
înregistra ca parte a oricărui obiectiv mai amplu stabilit cu elevul, astfel încât să devină parte
integrantă a structurilor existente.
Puteți alege, de asemenea, pentru să afișați împreună un poster al clasei, pe care oamenii
să își scrie obiectivele.
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