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I. LEADERSHIP 
I.1. Misiunea noastră a fost stabilită cu implicarea elevilor, părinților, comunității și altor agenții 

• Implicăm pe acei părinți care în mod obișnuit nu demonstrează un interes prea mare pentru școală. 
• Am colectat opiniile acelor elevi care sunt de regulă neimplicați, „fără voce”. 
• Ne-am consultat cu diferite grupuri și fracțiuni din comunitate. 
• Ne-am consultat cu o serie de alte agenții active din comunitatea noastră. 

I.2. Realizăm planuri strategice ținând cont de nevoile elevilor, profesorilor, părinților și ale altor factori interesați 
• Avem un plan strategic care include viziunea, misiunea, obiectivele pe termen lung și activităţi specifice care 

sunt evaluate și monitorizate. 
• Am stabilit obiective ținând cont de nevoile întregii comunități. 
• Planul strategic este formulat pe baza evaluării periodice și a nevoilor întregii comunități 
• Planificarea strategică este o activitate importantă în fiecare an 
• Planul nostru este public și este prezentat tuturor celor interesați 

I.3. Alocăm resurse - oameni, spații, echipamente și, când e posibil, resurse financiare pentru această muncă 
• Suntem transparenți în privința destinației resurselor alocate. 
• Am stabilit cine este persoana responsabilă de urmărirea bunei implementări a planului în termenii stabiliți  
• Avem o structură de susținere/sprijin (ex: mentori, accesul la echipamente/servicii/deprinderi specifice) 

pentru persoane sau grupuri care caută surse în afara școlii. 
I.4. Ne asigurăm că personalul are capacitatea de a implica oamenii, de a conduce procesele de dezvoltare și de a 
gestiona inițiativele 

• Efectuăm o evaluare clară a abilităților personalului prin care identificăm abilitățile existente și nevoia de 
sprijin 

• Avem acces la o varietate largă de programe de formare pentru personal, în urma cărora aceştia vor lucra 
mai eficient.  

• Oferim formare specifică, inclusiv pentru redactarea de propuneri de proiect, management de proiect, 
managementul schimbării, managementul riscurilor și, dacă este nevoie, managementul financiar. 

• Avem un sistem stabil de evaluare a personalului care valorizează cunoștințele și practicile existente și 
monitorizează rezultatele relativ la țintele agreate 

I.5. Promovăm și apreciem succesele și realizările semnificative, progresul individual și dezvoltarea profesională 
• Celebrăm succesul în mod regulat, în spațiul public, în diferite forme. 
• Pe lângă succesul școlar, recunoaștem o varietate largă de realizări ale întregii comunități. 
• Urmărim realizările și progresul ca rezultate cheie relativ la scopurile stabilite în planul strategic. 

I.6. Liderii noștri încurajează generarea ideilor noi, noile modalităţi de lucru și noile răspunsuri la provocări, 
susținând indivizii în asumarea responsabilităților în procesul de luare a deciziilor și în acțiunile lor 

• Suntem clar orientați spre a atinge scopurile stabilite în planuri și ne concentrăm pe îndepărtarea barierelor 
din calea participării. 

• Putem proba inițiativele noi și inovările introduse pornind de la ideile personalului, ale elevilor și ale 
comunității. 

• Membrii comunității noastre lucrează alături de profesori pentru a identifica împreună  problemele locale și 
soluții adecvate. 

• Încurajăm membrii comunității să colaboreze cu profesorii în facilitarea învățării și să se angajeze în activități 
școlare.  

  



 
II. PARTENERIAT 

II.1. Deciziile se iau împreună cu agențiile partenere, inclusiv cu organizațiile comunitare 
• Din start, inițiativele sunt proiectate împreună cu partenerii, părinții și elevii. 
• Proiectarea noilor inițiative reflectă experiențele profesorilor începători, ale elevilor, ale părinților, ale 

organizațiilor comunitare. 
• Informăm partenerii astfel încât aceștia să poată lua decizii bine fundamentate. 

II.2. Avem inițiative comune cu diverși parteneri 
• Ne asumăm în comun responsabilitatea și riscul noilor inițiative. 
• Împărțim meritele reușitei inițiativelor de succes. 
• Promovăm și susținem acţiunile alocate partenerilor noștri. 

II.3. Împărțim cu partenerii resursele necesare pentru inițiativele în beneficiul comunității și/ sau cele referitoare 
la curriculum. 

• Atunci când este posibil, creăm un fond comun de resurse financiare pentru a susţine inițiativele comune. 
• Atunci căind este posibil, oferim expertiza personalului nostru pentru implementarea unor inițiative comune. 
• Când este posibil, includem exemple reale din viața comunității noastre în conținuturile programelor de 

studiu. 
II.4. Am întocmit acorduri scrise care detaliază modul în care conlucrăm cu partenerii noștri. 

• Ştim precis cum vom colabora cu partenerii în cadrul fiecărei inițiative noi. 
• Fiecăreia dintre părți îi este clar cine conduce fiecare acțiune.  
• Respectăm angajamentele asumate. 

II.5. Promovăm și susținem reciproc activităţile fiecărui partener 
• Includem informaţii despre partenerii noștri în orice publicație, pagini web, rapoarte etc. după cum este 

potrivit 
• Recunoaștem contribuția partenerilor noștri în acțiunile de promovare și în rapoarte etc.. 
• Încurajăm membrii comunității să participe la activităţile oferite de partenerii noștri. 

II.6. Participăm la rețele de școli comunitare locale, regionale și naționale  
• Oricând este posibil, participăm la evenimente de rețea pentru a disemina munca noastră către un public 

mai larg și pentru a dobândi noi deprinderi și cunoștințe. 
• Informăm alte școli comunitare despre acţiunile noastre prin expedierea unor buletine informative sau pe 

alte căi de comunicare.  
II.7. Facilităţile/Spațiile noastre sunt accesibile pentru comunitate după ore, la sfârşit de săptămâna sau în timpul 
vacanțelor școlare. 

• Facilităţile/ spațiile noastre sunt disponibile pentru toate grupurile și indivizii din comunitate, indiferent de 
clasa socială de care aparțin, de gen, vârstă, orientare sexuală, religie, naționalitate sau capacitate financiară. 

• Facem un efort special pentru ca indivizii și membrii comunității care nu își permit să plătească pentru a 
accesul la facilitățile / spațiile noastre să le poată accesa gratuit.  

II.8. Conlucrăm cu alții pentru a soluționa problemele comunității. 
• Școala participă la soluționarea problemelor care afectează comunitatea. 
• Școala încurajează participarea comunității la soluționarea problemelor care afectează școala. 
• Școala este deschisă să se implice în activităţile inițiate de către alte agenții dacă acest lucru va ajuta la 

soluționarea problemelor comunității. 
 

  



III. INCLUZIUNE SOCIALĂ 
III.1. Profesorii promovează valori și comportamente care susţin drepturile omului, cât și incluziunea socială a 
tuturor minorităților  

• Folosim materiale de învățare care reflectă diversitatea și promovează respectul față de alții. 
• Dezvoltăm abilitățile de cooperare, negociere și gândire critică ale elevilor. 
• Adaptăm mediul de învățare în funcție de nevoile si interesele elevilor și ale părinților. 
• Dezvoltăm sensibilitatea elevilor la inegalități în sala de clasă și în comunitatea locală și deprinderile de 

promovare a egalității în drepturi. 
• Utilizăm metode pro-active de combatere a stereotipurilor. 
• Încurajăm elevii să reflecteze la propriile stereotipuri și prejudecăți și implementăm lecții care promovează 

reacții pozitive la diferențe. 
• Încurajăm elevii să reflecteze la propriile stereotipuri și prejudecăți și implementăm lecții care promovează 

înțelegerea și acceptarea diferențelor. 
III.2. Incluziunea socială este parte integrală a politicii și a practicilor din școală  

• Școala are o politică scrisă, clară, pe care o comunică elevilor, personalului, părinților, comunității mai largi și 
altor agenții subliniind că încurajează accesul tuturor la învățare și incluzând probleme de echitate socială. 

• Asigurăm formare și sprijin pentru personal, părinți, voluntari și membrii comunității pe tema diversității și 
echității. 

III.3. Serviciile si programele sunt accesibile pentru diferite grupuri  
• Facilităţile/ spațiile școlii sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități fizice (rampe, toalete) pe cât este 

posibil. 
• Școala asigură sprijin pentru persoanele care aparțin unor minorități naționale prin traducerea unor 

materiale în limba lor. 
III.4. Școala promovează activ drepturi egale la educație de calitate pentru toţi membrii comunității locale  

• Întreprindem acţiuni concrete atunci când constatăm că un anume grup are rezultate mai slabe sau nu 
beneficiază de serviciile oferite. 

• Inițiem și implementăm proiecte speciale, orientate spre conștientizarea aspectelor care țin de echitate  
• Realizăm proiecte speciale care au ca obiectiv susținerea grupurilor minoritare în valorificarea deplină a 

potențialului propriu. 
• Încurajăm activ grupurile minoritare să se implice în acţiunile comunității in care locuiesc (de exemplu, 

persoanele cu dizabilități lucrează ca voluntari etc.). 
 
  



IV. SERVICII  
IV.1. Oferim servicii bazate pe o analiza riguroasă a nevoilor. 

• Utilizăm informaţii din diferite surse pentru a stabili nevoile curente și viitoare ale comunității pe care o 
deservim (de ex. autoritățile publice, grupurile locale de voluntari, asociații locale, cetățeni etc.) 

• Cartografiem (sau utilizăm cartografierile altora din surse de încredere) serviciile curente și le comparăm cu 
rezultatele analizei de nevoi. 

• Serviciile sunt proiectate conform nevoilor și respectând cultura grupurilor specifice din comunitate. 
IV.2. Monitorizăm și evaluăm serviciile prestate pentru a verifica cine beneficiază de ele și în ce mod. 

• Realizăm sondaje periodice în rândul utilizatorilor de servicii. 
• Ştim care servicii sunt eficiente deoarece știm și înțelegem rezultatele lor preconizate. 
• Ştim ce anume nu funcţionează deoarece am analizat informațiile obținute de la utilizatori.  
• Cartografiem participarea referindu-ne la date demografice și la cunoștințele noastre despre nevoile 

comunității.  
• Știm cine nu beneficiază de serviciile noastre. 

IV.3. Investigăm motivele care determină neparticiparea la serviciile oferite. 
• Țintim specific contactarea participanților potențiali și cunoaștem motivele pentru care nu accesează 

serviciile oferite. 
• Folosim diferite abordări și operăm printr-o varietate de organizații pentru a stabili motivele non-participării. 
• Cunoaștem care sunt barierele fizice și culturale care împiedică accesul la servicii. 

IV.4. Dezvoltăm servicii pentru a asigura accesul și incluziunea socială  
• Serviciile noastre atât în cadrul școlii, cât și în alte locații au fost dezvoltate ca răspuns la ceea ce știam 

despre barierele întâmpinate de anumite grupuri 
• Acționăm sistematic pentru a înlătura barierele în urma consultării cu utilizatorii serviciilor. 

IV.5. Încurajăm, apreciem și susținem contribuția altor agenții la prestarea serviciilor fie în școală, fie in 
comunitate  

• Nu dublăm serviciile, ci colaborăm cu alţi furnizori și îi susținem 
• Avem un catalog al serviciilor prestate de școală și de către alți furnizori din comunitate și facem această 

informaţie larg cunoscută  
• Asigurăm acces la formare și sprijin pentru alți furnizori de formare. 
• Avem un acord de colaborare cu alte agenții care funcționează în clădirea școlii, care detaliază obligațiile 

școlii şi pe cele ale furnizorilor de servicii. 
IV.6. Asigurăm o serie de servicii care să îmbunătățească și să îmbogățească învățarea elevilor, a familiilor și a 
membrilor comunității  

• Serviciile noastre includ o gamă largă de oportunități de învățare, inclusiv oportunități de învățare 
intergenerațională. 

• Oportunitățile noastre de învățare includ servicii oferite de alte organizații (ex: lucrători de tineret) şi includ 
o gamă de abordări ale învățării; înţelegem şi apreciem contribuția altora şi stabilim  o legătură între acestea 
şi curriculumul de bază. 

• Încurajăm elevii să folosească abilitățile și cunoștințele pe care le-au dobândit pentru a oferi servicii 
comunității locale, ca de exemplu să ajute la utilizarea TIC. 

 
  



V. VOLUNTARIAT 
V.1. Oferim oportunități de voluntariat pentru elevi și adulți (inclusiv părinți) din diferite grupuri  
 Avem un plan anual de inițiative pentru voluntari. 
 Avem o echipă (ex. centru de voluntariat) care coordonează toate acţiunile de voluntariat. 
 Implicăm voluntari de diferite vârste și pregătire profesională. 

V.2. Oferim formare și sprijin voluntarilor 
 Oferim formare și seminarii la diferite niveluri pentru voluntari. 
 Coordonatorii de voluntari își dezvoltă continuu deprinderile (de ex. de recrutare și reținere a voluntarilor, 

de motivare și conducere) 
 Folosim o serie de abordări pentru a motiva voluntarii și a încuraja voluntariatul  (întâlniri speciale, premii) 

V.3. Elevii noștri au posibilitatea de a iniția, proiecta și conduce activităţi de voluntariat 
 Elevii noștri se implică activ în proiectarea acţiunilor de voluntariat în fiecare an. 
 Elevii cunosc faptul că pot propune inițiative de voluntariat. 
 Susținem ideile elevilor (concurența între proiectele de voluntariat etc.) 
 Unde este posibil, elevii noștri participă la activități de voluntariat care le dezvoltă abilitățile de care vor avea 

nevoie în cariera pe care și-o doresc. 
V.4. Voluntarii din comunitatea noastră au şansa de a lucra cu voluntari din alte zone/ regiuni/țări  
 Sunt organizate întâlniri periodice ale voluntarilor din zonă/regiune. 
 Voluntarii noștri participă la inițiative comune ale voluntarilor din diferite școli din aceeași zonă/regiune. 
 Voluntarii relatează experiența acumulată în cadrul unor conferințe, întâlniri, forumuri etc. 
 Avem ocazia de a participa la schimburi on-line de experiențe privind inițiative de voluntariat. 

V.5. Monitorizăm și evaluăm activităţile întreprinse pentru a ne asigura ca acestea sunt eficiente  
 Adunăm informaţii și probe prin diferite metode (focus grupuri, chestionare etc.) 
 Utilizăm informaţia obţinută din diferite surse (TV, ziare, chestionare) 
 Întreprindem acţiuni speciale dacă vedem că anumite inițiative nu sunt eficiente. 



VI. ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII 
VI.1. Ne străduim să creăm o cultură de apreciere a învățării, care se axează pe cum să înveți mai degrabă decât pe 
o abordare îngustă a conținuturilor și cunoștințelor  

• Oferim în mod regulat formări pentru profesori, tutori, mentori și personalul didactic auxiliar pentru a 
încuraja persoanele de toate vârstele să se bucure de învățare. 

• Facem ca procesul de  învățare să fie plăcut. 
• Implicăm persoane de toate vârstele în analiza procesului de învățare și oferim ocazii de feedback referitor la 

învățare. 
• Credem că fiecare persoană este atât facilitator al învățării, cât și persoană care învață – și profesor, și elev. 

VI.2. Oferim susținere și oportunități de învățare pentru toate generațiile  
• Ştim care grupe de vârstă participă la procesul de învățare și care nu (și de ce)   
• Promovăm activ învățarea în familie asigurând oportunități și sărbătorind succesul în mod public. 
• Organizăm și susținem activităţile de învățare care implică mai multe generații atât în cadrul școlii, cât și în 

afara ei. 
VI.3. Oferim oportunități de învățare care țin cont de varietatea stilurilor de învățare și includem ocazii de învățare 
recreațională, vocațională și de natură practică 

• Întreg personalul nostru este format și cunoaște diferitele stiluri de învățare, relevanța și implicațiile practice 
pentru  facilitarea învățării 

• Monitorizăm felul în care profesorii și personalul didactic auxiliar înțeleg și evaluează stilurile de învățare  
• Încurajăm inovația în sala de clasă și în afara ei 

VI.4. Folosim comunitatea drept sursă de învățare, invitând persoane din comunitate să își prezinte cunoştinţele și 
experiența în fața personalul nostru și a elevii  

• Avem un registru al experiențelor şi expertizei membrilor comunității care este accesibil personalului  
• Organizăm zile de învățare tematică în comunitate, când membrii comunității sunt invitați la școală pentru a 

învăța împreună. 
• Ne asigurăm că expertiza membrilor comunității este recunoscută și celebrată în mod regulat. 
• Implicăm elevii în evenimentele care au loc în comunitate și încurajăm participarea la ele (expoziții, concerte, 

carnaval etc.) 
• Introducem în curriculum noi experiențe de învățare, valorificându-le și încurajându-le astfel. 

 
 
  



VII. DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
VII.1. Oferim formare și sprijin organizațiilor comunitare  

• Informăm organizațiile comunitare despre oferta de formare a școlii (de ex. utilizarea calculatorului, aspecte 
referitoare la îngrijirea copiilor, metode inovatoare etc.) 

• Oferim expertiză tehnică organizațiilor comunitare. 
• Ne oferim să contribuim cu expertiza noastră de ex. la realizarea unor sondaje. 

VII.2. Ne asigurăm că organizațiile comunitare au cunoştinţele necesare pentru a contribui la luarea deciziilor  
• Raportăm comunității despre performanțele școlare obținute și rezultatele elevilor 
• Ne asigurăm că organizațiile comunitare sunt familiarizate cu politicile naționale și locale. 
• Informăm organizațiile comunitare despre rezultatele unor cercetări relevante. 

VII.3. Facilităţile, spațiile noastre pot fi folosite de către organizațiile comunitare  
• Oferim spațiu pentru întâlniri, ședințe 
• Oferim asistență administrativă. 
• Organizațiile comunitare pot folosi unele echipamente tehnice, cum ar fi calculatoarele din școala noastră. 

VII.4. Ajutăm organizațiile comunitare la realizarea unor sondaje și consultări folosindu-ne de accesul pe care îl 
avem la elevi și părinții lor  

• Distribuim chestionare părinților și elevilor. 
• Ajutăm la conceperea chestionarelor, la design-ul focus grupurilor și la analiza rezultatelor. 
• Prezentăm rezultatele părinților și elevilor. 
• Acolo unde este posibil, încorporăm asemenea activități în activitatea curriculară, de exemplu la statistică. 

VII.5. Ajutăm organizațiile comunitare la conceperea și realizarea proiectelor comunitare  
• Colaborăm cu organizațiile comunitare pentru a identifica nevoile comunității, care – odată soluționate – vor 

avea un impact pozitiv asupra calităţii educației. 
• Colaborăm cu organizațiile comunitare pentru a elabora soluţii în a căror implementare ele vor avea rolul de 

conducător. 
• Când este posibil, folosim experiențe din viața cotidiană pentru a augmenta conținuturile învățării în cadrul 

lecțiilor. 
• Oferim susţinere în identificarea fondurilor necesare pentru realizarea proiectelor. 
• Ajutăm la monitorizarea și evaluarea progresului în cadrul proiectelor. 

 
 
  



VIII. IMPLICAREA PĂRINȚILOR 
VIII.1. Comunicarea dintre familie și școală se caracterizează printr-un dialog regulat pe teme relevante 

• Oferim părinților informaţii clare privind curriculumul, distribuirea elevilor, activităţile școlii, serviciile oferite 
pentru elevi și programele opționale. 

• Stabilim întâlnirile cu părinții ținând cont de zilele și orele convenabile pentru ei. 
• Avem proceduri încetățenite care permit părinților să urmărească progresul copiilor lor (de ex., prin 

intermediul unui portofoliu al elevului care cuprinde informații despre munca lor, având un spațiu destinat 
pentru comentariile părinților). 

• Solicităm periodic părerile părinților despre funcționarea școlii, de ex. prin intermediul administrării unor 
chestionare și al altor mecanisme. 

• Creăm diverse forumuri unde părinții pot pune în discuție ideile și preocupările lor privind profesorii și 
administrația școlii. 

• Publicăm un buletin informativ care informează părinții referitor la evenimentele care au loc la școală și 
inițiativele la nivel de școală. 

VIII.2. Promovăm și sprijinim dezvoltarea abilităților de bun părinte (parenting) 
• Oferim părinților formare, resurse și alte servicii de parenting. 
• Oferim mese rotunde și alte programe care sunt menite să ajute părinții în domeniul parenting-ului 

(comunicare, disciplină, abuz de substanțe, aspecte care țin de familia monoparentală etc.) 
• Facilităm accesul părinților la programe și resurse din comunitate care oferă sprijin pentru familii.  

VIII.3. Părinții joacă un rol activ în învățarea copiilor. 
• Informăm părinții despre așteptările față de învățarea elevilor la nivelul fiecărei clase. 
• Oferim părinților ghiduri de orientare în programele școlare și pachete de resurse care indică modul în care 

părinții pot sprijini copiii în învățare. 
• Dezvoltăm proceduri care dau posibilitatea părinților de a monitoriza progresul copiilor și de a dialoga cu 

profesorii pe această temă. 
• Dăm teme de casă care solicită elevii să discute despre conținuturile învățării cu părinții lor. 
• Implicăm părinții în procesul anual de stabilire a obiectivelor pentru copiii lor. 
• Cerem părinților să se implice activ în analiza portofoliului copilului lor ținând cont de standardele stabilite. 
• Recomandăm părinților cărţi pe care să le citească ei înșiși, sau pe care să le recomande copiilor lor. 

VIII.4. Părinții sunt parteneri egali în luarea deciziilor care le afectează copiii 
• Implicăm părinții în planificarea strategică a școlii (stabilirea misiunii, viziunii, a obiectivelor strategice) 
• Includem părinții în structura de conducere a școlii și le oferim informațiile necesare și formare pentru a 

putea lua decizii bine fundamentate. 
• Facilităm participarea activă a părinților la luarea deciziilor care îi afectează pe copiii lor, ca de ex. stabilirea 

unui plan educațional individualizat etc. 
• Facem larg cunoscute mecanismele și procesele prin care părinții pot exprima opinii, pune probleme, 

contesta decizii și propune inițiative. 
• Solicităm participarea părinților la evaluarea programelor, a politicilor și a procedurilor la nivel de școală. 
• Informăm părinții despre problemele locale și naționale care au impact asupra educației.  

VIII.5. Părinții sunt promotorii educației de calitate a copiilor lor  
• Ajutăm grupurile de susţinere ale părinților sau organizațiile de părinți să pledeze pentru o educație şi 

îngrijire mai bune pentru copiii lor. 
• Oferim spațiul și facilitățile școlii pentru întâlnirile grupurilor de părinți. 
• Oferim părinților oportunități de a se întâlni cu factori de decizie în stabilirea politicilor locale, regionale și 

naționale. 
• Oferim ocazii (formare, ateliere) pentru părinți de a-și dezvolta abilitățile de advocacy.  

 
  



IX. CULTURA ȘCOLII 
IX.1. Personalul de conducere implică elevii, profesorii, părinții, comunitatea și alte organizații în procesul de luare 
a deciziilor   
• Se organizează întâlniri periodice ale organelor de autoguvernare (Consiliului Elevilor, Asociaţia Părinților - AP, 

Asociația Părinților și Profesorilor – APP etc.) 
• Administrația școlii organizează întâlniri cu Consiliul Elevilor, APP etc. când este nevoie de decizii strategice. 
• Termenii și condiţiile de implicare a Consiliului Elevilor, APP etc. sunt specificați în politice școlii/ regulamentul de 

organizare și funcționare. 
IX.2. Lucrul în echipă este abordarea obișnuită în toate activităţile scolii  
• Profesorii lucrează în echipă în cursul dezvoltării profesionale 
• Elevii, profesorii, părinții și membrii comunității formează echipă pentru proiectarea și implementarea diferitelor 

inițiative  
• Profesorii, părinții și alți specialiști colaborează pentru a crea cele mai bune condiţii pentru învățarea și dezvoltarea 

tuturor copiilor (inclusiv a copiilor cu dizabilități etc.) 
IX.3. Profesorii utilizează strategii de învățare eficientă 
• Se utilizează metode care încurajează învățarea în comunitate, pe bază de proiecte. 
• Profesorii utilizează strategii centrate pe elevi și abordări individualizate. 
• Profesorii utilizează metode de învățare interactivă. 
• Lecțiile includ exemple din viața reală, de ex. inspirate din viața comunității, a firmelor din comunitate. 
IX.4. Profesorii dezvoltă abilitățile de viață ale elevilor 
• Profesorii dezvoltă abilitățile elevilor de cooperare, de negociere, încurajează gândirea critică și oferă modele de 

respectare a opiniilor divergente. 
• Profesorii promovează diversitatea și oferă modele de acceptare a diversității. 
IX.5. Școala își asumă responsabilitatea publică prin practicile cotidiene 
• Școala organizează întâlniri publice pentru a informa comunitatea despre progresul realizat. 
• Școala raportează elevilor și părinților. 
IX.6. Informaţiile relevante se aduc la cunoștința tuturor partenerilor 
• Școala recurge la diferite metode de comunicare în scopuri de raportare (ziarul școlii, radioul, pagina web, 

panoul de afișaj etc.). 
• Există un proces de proiectare, implementare și evaluare transparent. 
• Școala consultă periodic comunitatea mai largă recurgând la anchete, focus grupuri etc., după caz. 


