
Evaluarea 
Pachetului 

Educație Incluzivă 
de Calitate

 Principalele concluzii 
și recomandări

Atât abordarea integrată și 
holistică de a implica atât 
conducerea școlii, cât și cadrele 
didactice, părinții și autoritățile 
într-o gamă variată de activități a 
contribuit la creșterea:

è numărului total de elevi 
înscriși,
è numărului de elevi înscriși la 
final de an școlar,
è numărului de elevi care au 
promovat.

Școli mai prietenoase cu 
copiii, întrucât activitățile 
informale au generat un mediu 
mai primitor și un spațiu de 
învățare mai prietenos.

Comunicare, colaborare și relații 
îmbunătățite între actorii implicați: 
școală, profesori, autorități locale, 
părinți.

Activitățile cu cea mai 
mare valoare adăugată 
au fost: microgranturile, 
pregătirea profesorilor, 
consilierea părinților și 
educația parentală, atelierele 
regionale, schimburile de 
experență între școli. 

20% dintre copiii a căror 
părere a fost consultată 
s-au simțit mai în siguranță 
comparativ cu anii anteriori.

Creșterea conștientizării 
cu privire la conceptele 
de “elevi la risc” și 
“școala incluzivă” în 
rândul actorilor relevanți.

Impactul în ceea ce privește 
reducere absenteismului și 
a abandonul ui școlar este 
limitat de factori externi 
precum contextul familial 
și circumstanțele sociale, 
prin urmare serviciile sociale 
ar trebui oferite copiilor și 
părinților vizați. 

Extinderea Pachetul 
Educatie Incluzivă de 
Calitate la nivel național 
presupune mai puțin de 2% 
din bugetul Ministerului 
Educației în primul an de 
implementare și mai puțin 
de 1% în fiecare an ulterior. 

 Alocarea de resurse umane 
și financiare suplimentare 
în școli va asigura 
sustenabilitatea Pachetului 
Educație incluzivă de calitate și 
a abordării sale cuprinzatoare.

 
Pachetul Educație incluzivă 
de calitate poate fi extins 
și replicat în întregime sua 
parțial, începând cu școlile 
și/sau județele cele mai 
dezavantajate.  

Costul mediu al implementării 
Pachetului Educație Incluzivă de Calitate 
este de 11.220 euro/școală/an și 105 
euro/copil sau elev pe durata întregii 
perioade de implementare de 4 ani. 

Conducerea școlii este mai 
implicată și încurajează deschis 
lucrul în echipă și comunicarea 
între profesori, copii, părinți și alți 
specialiști școlari, cum sunt consilierul 
școlar și mediatorul școlar.

Directorii școlilor își înțeleg mai bine 
rolul și facilitează accesul la resurse.  


