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 Dezvoltarea competențelor de coaching și 
incluziune, în acord cu psiho–pedagogia 
actuală în spațiul cultural-educațional 
francez.

1. Cultivarea tehnicilor de incluziune, comunicare asertivă, 
mindfulness și colaborare în cadrul comunității școlare

2. Identificarea situațiilor de non-incluziune, a efectelor, a 
cauzelor, a tipurilor de manifestări generate

3. Integrarea în curriculum CO și în practica curentă a 
planurilor de intervenție care susțin incluziunea și 
diversitatea



 înțelegerea educației incluzive ca  proces de creștere 
a capacității  sistemelor educaționale;

 înțelegerea procesului de incluziune;

 identificarea barierelor care împiedică participarea 
activă, învățarea și accesul la șanse egale a elevilor, 
inclusiv a celor cu nevoi speciale sau care provin din 
medii familiale cu istoric multicultural (migranți sau 
reintegrați în sistemul educațional); 

 colaborarea între toți factorii din mediul educațional 
pentru stabilirea și promovarea de valori și practici 
incluzive. 
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 Adaptarea la diversitate și identificarea barierelor din calea 
participării și învățării care apar în școli;

 Elaborarea priorităților de dezvoltare și planificarea
intervențiilor pentru a sprijini diversitatea (de exemplu, 
adaptări curriculare, proiectarea lecțiilor diferențiate);

 Utilizarea unor practici alternative de învățare, tehnici, 
materiale și instrumente de evaluare asociate pentru a revizui 
dezvoltarea;

 Folosirea TIC pentru a sprijini toți elevii în medii incluzive;
 Încurajarea colaborării în cadrul comunității școlare 

(profesori, elevi, părinți / îngrijitori) pentru a stabili un cadru 
de valori incluzive și a sprijini participarea și dezvoltarea 
elevilor în sisteme școlare durabile;

 Înțelegerea caracteristicilor cheie ale unui mediu de învățare 
incluziv.



 Conținuturi-cheie:
Ziua 1 – activități introductive; educația incluzivă, principii și valori; 

medii defavorizante; tipuri de dizabilități;

Ziua 2 – diversitate; bariere care împiedică participarea/învățarea; 
resurse adecvate pentru susținerea elevilor cu dificultăți de 
integrare;

Ziua 3 – identificarea priorităților de dezvoltare; realizarea planului de 
interventie pentru a susține diversitatea; curriculum adaptat, design 
diferențiat al lecțiilor;





 1ghid instrumente educaționale: 
-2 ppt. informare; 
-2 articole diseminare; 
-2 lecții CO („Tehnici de Coaching prin potențarea stării 

de mindfulness în mediul școlar”; „Tehnici pentru 
medii educaționale incluzive prin maximizarea 
potențialului individual”);

 - 1 articol – „Maximizează-ți potențialul”!;
 - 1 set Tehnici Teambuilding: Conectare și cooperare;
 - 1 Modul pentru Consiliere și Orientare – „Tehnici de 

Coaching și Design-ul planurilor de intervenție 
pentru incluziune / Tehnici de Incluziune”;

 - Trusa tactică de prim-ajutor al celor de lângă tine.








