
	

	

 
 

PROIECTUL A.S.E. – CFR ABSTRACT 
Rezumat  

 
Cadrul comun de referință (CFR) privind diversitatea se referă la ideile de bază ale 

proiectului. CFR-ul începe cu bunele practici și problemele reale întâlnite în realitățile scolii, 
precum practica, politica de cercetare și cum pot fi conectate în funcție de diversitate. 

CFR-ul este ghidul de sprijin al școlilor pentru a integra diversitatea (pe larg definită) 
în modelele lor școlare. Aceasta ajută cadrele didactice să se conecteze cu elevii în funcție de 
diversitate și analizează diversitatea din diferite puncte de vedere și se axează pe mai multe 
aspecte ale diversității și anume sociale, lingvistice, muzicale, variabilitate culturală, de 
învățare, nevoi speciale și fizice. Partenerii vor spori cunoștințele lor cu privire la acest 
subiect lucrând în grupuri specifice care împărtășesc cunoștințele lor cu toți partenerii. 

Cercetarea din OCDE constată că diversitatea în educație este una dintre provocările 
pentru școlile din următorul deceniu. Proiectul se bazează pe o idee foarte largă de 
„diversitate multiplă“ și se concentrează pe diferitele aspecte și dimensiuni ale acestui concept 
foarte complex. Sunt luate în considerare condițiile sociale, multilingvismul, diversitatea 
culturală, variabilitatea de învățare și de predare și problemele de gen. 

Proiectul ASE dorește să contribuie la schimbarea mentalității tututror celor implicați 
în comunitatea școlară, prin trecerea de la ideea de diversitate ca o problemă și o stare de 
slăbiciune la o noțiune pozitivă a diversității ca resursă și putere să fie utilizată  în scopul de a 
realiza o învățare mai bună. 

Comparând datele și după colectarea și examinarea probelor reale Proiectul ASE își 
concentreaza eforturile de a împărtăși și de a crea metode inovatoare și forme de învățământ, 
pentru a crește motivația, frecventarea școlii, înțelegerea culturală, pentru a face față 
provocării lingvistice, etc ... pentru a evita violența și rasismul și în general formarea 
profesorilor pentru a fi în măsură să exploateze diversitatea în toate nivelele școlii. 

În primul rând, proiectul își propune să compare diferite situații școlare“, oferind 
instrumente utile și eficiente de predare în diversitate (folosind diversitatea tuturor copiilor ca 
un activ pentru învățare) și pentru diversitate (asigurarea funcționării copiilor cu abilități într-
o societate diversă).  „Diversificarea“ această perspectivă inovatoare este puternic angajată în 
îmbunătățirea roluuil profesorilor și eficiența formării cadrelor didactice. Dacă educația 
contribuie la realizarea deplină a individului și a unui nou model de dezvoltare, profesori și 
alți educatori rămân actori-cheie. Proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv prin 
furnizarea de ateliere de lucru bazate pe activități non-formale de învățare, ghiduri de 
instruire, resurse și exemple de bune practici. 

În prima dimensiune, proiectul are ca scop crearea unui model al culturii școlare de 
colaborare, prin sporirea participării tuturor părților interesate. Elevi, profesori și alți 



	

	

participanți potențiali trebuie să fie actorii politici bazate pe norme orientate pentru a atinge 
standarde înalte în educație și integrare. 
  Mediul școlar poate fi influențat pozitiv prin oferirea de oportunități de a comunica 
despre obiectivele de învățare în școală cu alte persoane care au o influență asupra elevilor, în 
special familiile, membrii comunității școlare și ONG-urile care oferă activități extra-
curriculare și educație de remediere. Exemplele de bune practici în cooperare școlară, care 
implică diverși parteneri, demonstrează în mod clar avantajele unei astfel de cooperări pentru 
ambii actori, școală și comunitate. 

Elaborarea unui set concept privind diversitatea școlară este necesar pentru a construi o 
societate democratică și pluralistă, pentru că pluralismul nu este numai recunoașterea 
diversității, dar aduce necesitatea de a defini reguli de compatibilitate și de coeziune. Prin 
urmare, proiectul va oferi, de asemenea, un manual de bune practici și va permite profesorilor, 
părinților și factorii de decizie politică să aibe o mai bună înțelegere a principalelor provocări 
legate de diversitatea la școală. 
 
CFR-ul este un document deschis în continuă evoluție, în scopul de a actualiza bunele practici 
și legile naționale pe parcursul proiectului de 2 ani. Cum ne-am dat seama: 
 - Sondaj printre școli diferite pentru a înțelege cu ce fel de diversitate se confruntă profesorii 
în fiecare zi. 
 - cercetare cu privire la politicile și legile internaționale și naționale  
- exemple de bune practici cu privire la modul de a exploata diversitatea în diferite contexte 
școlare 

 
Care este situația din țările ASE?  
 
Școlile nu sunt, în general, asistate de serviciile publice: le lipsește sprijinul 

profesioniștilor, cum ar fi psihologi și pedagogi. Clasele sunt, de obicei supradimensionate și 
înseamnă că este chiar mai dificilă atunci când sunt implicați elevi cu CES. În acest context, 
profesorii spun de obicei, că nu există timp și resurse suficiente pentru a le oferi un sprijin 
specific. Ca urmare a studiului, am observat o lipsă generală de comunicare și coordonare 
între echipe și, în același timp, o lipsă de posibilități de consultare cu experți, în primul rând 
cu pedagogi si psihologi. 

Am detectat, de asemenea, diferențe enorme între răspunsurile din țările implicate. De 
exemplu, există școli care nu iau parte la programe de integrare pentru elevii cu tulburări de 
comportament, sau în programe de incluziune directe pentru emigranți ca membri ai claselor 
normale; pe de altă parte, există școli în care cadrele didactice recunosc ca o problemă faptul 
că excluderea „diverșilor“ studenții din viața „normală“ din clasă nu le permite să 
interacționeze cu restul elevilor. Există, de asemenea realități în care, de exemplu, nu există 
imigranți sau refugiați în școală, dar, de asemenea, ce este important pentru proiectul nostru, 
este că noi credem că, datorită acestui proiect, atunci când se va întâmpla aceasta, scoala va fi 
gata să-i găzduiască și le furnizeze activități specifice, în scopul de a-i include în comunitatea 
școlară.  

Din sondaj, am observat că la baza tuturor dificultăților profesorului există o lipsă de 
cunoștiințe, de formare, și a personalului de sprijin pentru profesori. Clasele supradimensionat 
implică faptul că există prea multe diversități lingvistice, socio-economice și religioase; acest 



	

	

lucru poate fi, de asemenea, motivul pentru care există încă o mulțime de bariere lingvistice și 
dificultățil de comunicare și interacțiune. 

Dar nu este totul atât de greu și „întunecat“ ...  
Luând în considerare problemele apărute în fiecare țară, este posibilă identificarea 

unor modele comune de cele mai bune practici. În general, acestea se referă la utilizarea de 
educație non-formală în context formal, implicând teatru, ateliere artistice și artizanale, 
abordări de lucru diferențiate și individualizate în clasă, lucru în echipă, proiecte de clasă, 
copiii învață reciproc, educație inter-clasă, îndrumare , grupuri de brainstorming. 

Este relevantă utilizarea instrumentelor TIC, în special utilizarea software-ului pentru 
a face față problemelor elevilor. De o importanță fundamentală sunt, de asemenea, activitățile 
după școală ca evenimentele festive, activitățile sportive și ateliere de artă și creație. În site-ul 
www.aseproject.wordpress.com, puteți găsi unele cele mai bune practici concepute în forme 
comune, gata pentru a fi utilizate în mediul dumneavoastră de clasă. 

 
Documentele internaționale și europene 
 
 Problema diversității în contextul educațional este concepută ca fiind crucială la nivel 

internațional și supranațional; există o conștientizare tot mai mare a importanței fundamentale 
a intervențiilor timpurii pentru șansele viitoare de învățare și de viață. După cum arată un 
studiu recent de cercetare UNESCO, intervențiile timpurii sunt esențiale nu numai pentru 
propria bunăstare a elevilor, dar « au, de asemenea, efecte durabile, pe termen lung privind 
dezvoltarea capitalului uman». Mai mult decât atât, «s-a ințeles foarte bine ca atunci când se 
intervine mai devreme sunt necesare mai puține resurse și mai puțin efort; în același timp, este 
mult mai eficient. Acest lucru este deosebit de important atunci când este oferit copiilor cu 
dizabilități specifice și nevoi speciale »(vezi cercetarea UNESCO, regândirea educației. Către 
un bun global comun, 2015) 

În cadrul Națiunilor Unite există mai multe convenții care abordează, din perspective 
diferite, problema diversității în educație. Interzicerea discriminările bazate pe rasă în 
domeniul educației, de exemplu, este sancționată atât de Declarația Universală a Drepturilor 
Omului (1948) și Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială (1963). 

 De asemenea, handicapul este luat în considerare de documente internaționale. În 
1993 adoptarea Regulilor Standard privind Egalizarea Șanselor pentru Persoanele cu 
Handicap, cu toate că este un document fără forță juridică obligatorie, a reprezentat un 
angajament moral și politic puternic al guvernelor să ia măsuri pentru a obține egalizarea 
șanselor pentru persoanele cu handicap; și în 2006, Convenția privind drepturile persoanelor 
cu handicap a recunoscut în mod expres dreptul persoanelor cu handicap la educație. În 
realizarea acestui drept, statele părți garantează că persoanele cu dizabilități nu sunt excluse 
din sistemul de învățământ general datorită handicapului, și că copiii cu dizabilități nu sunt 
excluși din învățământul primar obligatoriu și gratuit, sau din învățământul secundar, din 
cauza handicapului. Mai mult decât atât, persoanele cu handicap pot avea acces la învățământ 
primar gratuit și învățământ secundar în condiții de egalitate cu ceilalți, în comunitățile în care 
trăiesc. 

La un nivel mai general, Convenția cu privire la drepturile copilului (1989) recunoaște 
dreptul copilului la educație, în vederea realizării acestui drept în mod progresiv și „pe baza 



	

	

egalității de șanse“ (Art. 28). În cadrul UNESCO - Organizația Națiunilor Unite dedicat 
Educație, Științei și Culturii - eliberarea unei educații orientate spre diversitate este, de 
asemenea, un subiect extrem de sensibil. Inițial abordată în 1960 în cadrul Convenției 
împotriva discriminării în educație, „educația incluzivă“ este acum vizată de Orientările 
politicii privind incluziunea în educație, (2009), care definește „educația incluzivă“, ca un 
proces care se concentreaza pe nevoile diferite ale tuturor copiilor, tinerilor și adulților prin 
creșterea participarii la învățare, în cultură și comunități, reducerea și eliminarea excluziunii 
din cadrul educației. 
Există, de asemenea, unele instrumente relevante elaborate de către Organizația Mondială a 
Sănătății, ca ICF 2001 (Clasificarea internațională a funcționării, pentru persoanele cu 
handicap și de sănătate), care măsoară sănătatea și dizabilitățile la nivel individual cât și al 
populație.  
La nivel european, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) este documentul 
juridic cel mai relevant, în cadrul Consiliului Europei, pentru protecția drepturilor 
fundamentale. Deși o educație orientată spre diversitate nu este sancționată în mod expres, 
anumite principii și drepturi ale CEDO s-au dovedit a fi instrumente eficiente de protecție (de 
ex. Principiul no discriminațiaS și dreptul la educație). 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dezvoltat o jurisprudență importantă pe baza 
acestora și a altor norme, în special în ceea ce privește: a) respectarea obiceiurilor și a 
convingerilor culturale, religioase și filosofice ale familiilor și studenților 1 ; b) drepturile 
lingvistice în contextul educației 2 ; c) educația incluzivă ca un mecanism capabil să 
contrasteze discriminările împotriva membrilor minoritari și ai copiilor cu dizabilități 3.  

Carta socială europeană recunoaște în mod expres un anumit „drept al persoanelor cu 
handicap la independență, integrare socială și participare la viața comunității“; și Comitetul 
European pentru Drepturi Sociale a confirmat principiile Cartei în unele decizii importante cu 
privire la plângerile colective cu privire la lipsa accesului la educație incluzivă. 

Dar există și alte instrumente juridice importante care pot și ar trebui să ghideze 
politicile naționale în domeniul diversității în educație: de exemplu, Convenția-cadru pentru 
protecția minorităților naționale și Recomandarea CM / Rec (2010) 5 a Comitetului 
Miniștrilor către state cu privire la măsurile de combatere a discriminării pe motive de 
orientare sexuală sau identitate de gen; dar, de asemenea, într-o perspectivă mai largă, Carta 
privind educația pentru cetățenia democratică și Educațiea pentru drepturile Omului. Scopul 
acestei Carte este - pe de o parte - pentru a permite elevilor să-și exercite și apăra drepturile și 
responsabilitățile lor democratice în societate, la valoarea diversității, să joace un rol activ în 
viața democratică, în vederea promovării și protecției democrației șia statului de drept; pe de 
altă parte, pentru a permite elevilor să contribuie la construirea și apărarea unei culturi 
																																																													
1 Tribunalul a abordat o gamă largă de întrebări. De exemplu: educația sexuală sau clase obligatorii de etică care au adus 
atingere sentimentelor religioase ale unor părinți, învățăturii religioase discordante cu diferite convingeri religioase ale 
părinților sau cu convingeri filozofice non-religioase ale părinților (de ex., în cazul Folgerø și alții c. Norvegia, 29.6.2007) 
2 Tribunalul a constatat o încălcare a articolului 2 din Protocolul nr 1 în interstatal caz Cipru c. Turcia, 2001, în ceea ce 
privește ciprioților greci care trăiesc în nordul Ciprului, în măsura în care nici o facilitate legată de gimnaziu în limbă greacă 
nu a fost disponibilă pentru ei după ce au finalizat studiile primare în limba greacă. Într-un caz recent -İrfanTemel și alții 
împotriva Turciei, 2009 -. Curtea a constatat, de asemenea, o încălcare a articolului 2 din Protocolul nr 1, ca urmare a 
suspendării a optsprezece studenți de la universitate timp de două semestre ca măsură disciplinară, pentru că au solicitat 
introducerea orelor opționale de limba kurdă în universitate 
3 În acest domeniu decizia CEDO a luat ca reper pe cea din 2007 DH. Republica Cehă, în care Curtea a considerat că a existat 
o încălcare a art. 14. Din CEDO . Marea Cameră a remarcat că romii au devenit un tip specific de minoritate dezavantajată și 
vulnerabilă și, ca o astfel de protecție specială, este necesară, inclusiv în domeniul educației; astfel încât curriculum-ul de 
bază urmat în școlile speciale frecventate de copiii romi și, în special, segregarea pe care sistemul  a cauzat-o nu este 
rezonabilă 



	

	

universale a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în societate, de promovare și de 
protecție a acestora 

	Carta drepturilor fundamentale a UE consacră articole privind dreptul la educație, 
obligația de a oferi o educație orientată spre diversitate bazată pe principiul nediscriminării, 
obligația de a respecta diversitatea culturală, religioasă și lingvistică, dreptul la integrare a 
persoanelor cu handicap.  

 
O serie de inițiative europene în ultimii ani au furnizat un puternic stimulent, o 

comparare și orientare politică pentru a ajuta statele membre să consolideze echitatea în 
sistemele lor de educație într-un mod care să asigure atât calitatea și corectitudinea. 

În special, problema diversității în educație legate de elevi imigranți a fost abordată de 
către Consiliul Uniunii Europene ca politica de integrare a imigranților în Uniunea Europeană 
- Concluziile Consiliului (2004), bazat pe recunoașterea și promovarea diversității culturale și 
religioase nu numai ca și „dreptul la diferență“ al copiilor străini, ci, de asemenea, ca o 
paradigmă generală pentru educație în școală pluralistă. 

Ca parte a angajamentului său de a promova elaborarea politicilor bazate pe dovezi în 
domeniul educației, Comisia Europeană emite opinii independente de cercetare cu privire la 
aspectele legate de capital, în principal prin „Rețeaua de experți cu privire la aspectele sociale 
ale educației și formării profesionale“, în timp ce Agenția Europeană pentru nevoi speciale și 
educație incluzivă oferă analize, dovezi și informații cu privire la realitatea educației incluzive 
în Europa, recomandări pentru politici și practici, precum și instrumente de evaluare și 
monitorizare a progreselor	

	
	
	
	
 


