


”INCLUSIVE EDUCATION: Tackling with 

classroom diversity and early school 

leaving”

-Unitate în diversitate

-Recunoașterea simptomelor 

specifice pentru o 

diagnosticare corectă a 

disabilitățilordisabilităților

-Empatia și conștientizarea 

dificultăților emoționale 

preîntâmpinate de elevii cu 

dizabilități

-Stiluri de învățare –

adaptabilitate, flexibilitate

-consiliere și sprijin emoțional

-Tehnici de relaxare: tapping

-prevenția abandonului școlar



-sprijinirea elevilor cu disabilități 

în vederea asigurării unui climat 

emoțional favorabil dezvoltării emoțional favorabil dezvoltării 

personale și a relațiilor sociale

-compartimentalizarea sălilor de 

clasă astfel încât să cuprindă un 

spațiu destinat relaxării elevilor în 

momentul în care se simt copleșiți 

de emoțiile pe care nu le pot 

gestiona în mod spontan



ASSESSMENT FOR LEARNING

-estimarea nevoilor în vederea 

întocmirii unor planuri 

particularizate adecvate 

-descoperirea 

intereselor/talentelor elevilor  și 

adaptarea predării astfel încât să 

ofere posibilitatea de a le ofere posibilitatea de a le 

integra în procesul instructiv-

educativ

-aprecierea trăsăturilor 

personale care ne fac diferiți și 

unici

-oferirea oportunităților care să 

permită expandarea laturilor 

personale pe care elevii își 

doresc să le aprofundeze





-întocmirea unui plan 

educațional individualizat ca 

urmare a întrunirii unei comisii 

speciale formată din: psiholog, 

consilier școlar, logoped, 

reprezentant al consiliului reprezentant al consiliului 

părinților, părintele/părinții 

elevului în cauză, directorul 

unității școlare, dirigintele 

clasei, profesorii care predau la 

clasa respectivă.



-colaborarea partenerilor 

implicați va duce la 

elaborarea unui plan 

individualizat care să țină individualizat care să țină 

cont de abilitățile și 

nevoile elevului, venind 

astfel în sprijinul acestuia 

pentru a-l ajuta să se 

dezvolte în ritmul 

propriu, fără a se simți 

presat de un curriculum 

greoi care să-i impună 

obiective de neatins



-ca urmare a participării la 

acest curs de formare 

vom încerca să 

implementăm o parte din 

ideile studiate în școala 

noastră astfel încât să noastră astfel încât să 

obținem rezultate 

palpabile cu elevii noștri

-suntem încrezători în 

ceea ce privește eforturile 

noastre de a aduce o 

schimbare benefică în 

viața școlară



THANK YOU! 


