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Metodologie de acordare a premiului pentru calitate în educaţia incluzivă 

Etape ale procesului:  

I. Etapa de preselecţie 

II. Etapa de selecţie 

Etape intermediare: 

• Construirea instrumentelor de monitorizare 

• Instruirea mentorilor în aplicarea instrumentelor de monitorizare 

• Numirea membrilor comisiei de selecţie  

• Instruirea comisiei de selecţie privind utilizarea instrumentelor de monitorizare 

• Monitorizarea întregului proces de selecţie a participanţilor 
 

I. Etapa de preselecţie 

• Sunt eligibile doar cadrele didactice care au obținut cel puțin calificativul Excelent, Foarte 
Bine și Bine la evaluările finale ale cursurilor de formare; 

• Sunt eligibile doar cadrele didactice care nu au primit Premiu pentru Calitatea în Educația 
incluzivă sau Stimulente pentru performanță în cadrul proiectului curent. 

 
Paşi în etapa de preselecţie:  
 
1. Elaborarea unui material sintetic privind prezentarea activităţii de acordare a premiului 

pentru calitate în educaţia incluzivă pe baza evaluării fiecărui participant în funcţie de portofoliul 

calităţii în educaţia incluzivă, în care sunt incluse următoarele componente:  

- studiu de caz al unui elev/eleve care are nevoie de intervenție psihopedagogică; 

- program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat; 

- plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat.  

 

2. Chestionarul construit va cuprinde informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, în care formabilii trebuie să își dea acordul pentru prelucrarea datelor în vederea acordării 

premiului. 
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3. Chestionarul construit va cuprinde întrebarea: “Doriţi să candidaţi la procesul de selecţie în 

vederea acordării premiului pentru calitate în educaţia incluzivă” cu variantele de răspuns “Da” şi 

“Nu”. 

4. După centralizarea răspunsurilor, va fi întocmită o listă cu cadrele didactice care doresc să 

candideze la procesul de selecţie în vederea acordării premiului pentru calitate în educaţia incluzivă. 

 

II. Paşi în etapa de selecţie participanţilor 

• Etapa selecţiei cuprinde următorii paşi: 
1. Evaluarea componentelor Portofoliul calităţii în educaţia incluzivă (total 10 puncte). 

În primele trei luni de formare, fiecare cadru didactic care şi-a exprimat dorinţa de a candida la 

procesul de selecţie în vederea acordării premiului pentru calitate în educaţia incluzivă, elaborează şi 

predă mentorului Portofoliul calităţii în educaţia incluzivă, care cuprinde: 

- studiu de caz al unui elev care are nevoie de intervenție psihopedagogică; 

- program de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat; 

- plan de adaptare curriculară pentru elevul selectat.  

 

Evaluarea componentelor Studiului de caz al unui elev care are nevoie de intervenție 

psihopedagogică (total 10 puncte). 

Elaborarea celor 5 componente ale studiului de caz al unui elev integrat în şcoala de masă:  

- date personale 
- date familiale 
- date medicale 
- nivelul de dezvoltare 
- situaţie şcolară 

 

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 2 puncte pentru adaptarea fiecărei 

componente din studiul de caz al unui elev integrat în şcoala de masă: 2 puncte X 5 componente=10 

puncte). 
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Evaluarea componentelor Programului de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul selectat 

(total 10 puncte). 

Elaborarea celor 5 componente ale programului de intervenţie personalizat elaborat pentru elevul 

integrat:  

- date personale,  
- conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 1,  
- conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 2, 
- conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 3, 
- conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare 4, 

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 2 puncte pentru date personale, 2 

puncte pentru conţinuturi adaptate la unitatea de învăţare l, 2, 3, 4: 2 puncte X 5 componente=10 

puncte). 

Evaluarea componentelor Planului de adaptare curriculară pentru elevul selectat (total 10 puncte). 

Adaptarea celor 5 componente ale planului de adaptare curriculară pentru elevul integrat:  

- competenţe specifice,  
- resurse (umane, materiale, informative),  
- conţinuturi,  
- strategii didactice,  
- metode de evaluare a rezultatelor 

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 2 puncte pentru adaptarea fiecărei 

componente din planul de adaptare curriculară pentru elevul integrat: 2 puncte X 5 componente=10 

puncte). 

 

Echipa de evaluare este formată din: 

- Expert metodologic 
- Designer instructie ISJ 
- Designeri instrucție ULBS 

 


