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Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

din C. T. „D. Mangeron” Bacău s-a constituit prin Decizia 306/30.09.2016. 

Scopul comisiei: promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii incluzive.  

Componenţa comisiei: 

Preşedinte: Corlade Ecaterina Iulia - director 

Responsabil: Grigoraş Ionica   - profesor 

Membri: Apostu Nicoleta   - profesor 

  Durac Ciprian    - profesor 

  Gavriliu Jana    - profesor 

                        Palcău Tereza    - profesor 

                             - părinte 

                              - elev  

Întâlnirile de lucru şi activităţile comisiei au fost focalizate pe realizarea obiectivelor: 

 asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor omului, a egalităţii 

de şanse; 

 implementarea normelor europene în materie de nondiscriminare, de promovare a 

diversităţii şi de interculturalitate; 

 identificarea  tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii, prin aplicarea unor 

chestionare la nivelul claselor, atunci când e cazul; 

 îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului, prevenirea şi 

combaterea discriminării: propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității 

de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea 

interculturalității; 

 colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, organizații nonguvernamentale 

în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii 

cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității; 

 organizarea de ateliere de lucru având ca tematică noţiuni, concepte, idei, teorii, practici în 

domeniul discriminării şi al drepturilor omului; 

 derularea unor proiecte pe tematica nediscriminării, cu implicarea elevilor, precum şi a 

cadrelor didactice şi a părinţilor. 

Activităţi  

 Întâlniri de lucru/ateliere focalizate pe realizarea obiectivelor – Membrii comisiei. 

 Raportul Comisiei pentru anul şcolar 2015 – 2016 – prof. Ionica Grigoraş. 

 Constituirea comisiei pentru anul şcolar 2016 – 2017 – Director prof. Iulia Corlade. 

 Depistarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, a copiilor rromi și altor copii proveniți 

din familii dezavantajate economic, categorii identificate ca fiind cele mai vulnerabile din 

punct de vedere al accesului la o educație de calitate – Director Ecaterina  Iulia Corlade; 

consilier Cabinetul de consiliere; diriginţi. 

 Discutarea şi adoptarea ,,Planului de acţiune pentru anul şc. 2016-2017”– prof. I. Grigoraş. 

 Întocmirea portofoliului comisiei şi diseminarea materialelor – Membrii comisiei. 
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 Respectarea şi aplicarea legilor în vigoare şi protecţia elevilor discriminaţi – directori; c.d. 

 Îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru copiii cu nevoi speciale de educaţie,  

director Ecaterina Iulia Corlade; director adjunct prof. Carmina Gălbează; cadrele didactice. 

 Aplicarea principiului educaţiei incluzive, prin exemple de bune practici: cadrele didactice 

care predau la clasă şi/sau iniţiatoare şi participante la proiecte. 

 Elaborarea de Curriculum-uri adaptate pentru elevii cu CES, pentru fiecare disciplină din 

Planul cadru, în anul şcolar 2016-2017, avizate insp. de specialitate. 

 Referate: „Pedagogia interculturală”, prof. I. Grigoraş; „Educaţia interculturală: concepte 

cheie şi elemente de metodologie.”, director prof. Ecaterina Iulia Corlade; director adjunct 

prof. Carmina Gălbează; prof. Ciprian Durac. 

 Derularea activităţii „Securitatea alimentară în contextul securităţii globale”, în parteneriat 

cu D.S.V şi Apicola Bacău, în cadrul programului internaţional: „Săptămâna Educaţiei 

globale 2016”, ediţia a XVIII-a (vizită de studiu, seminar, dezbatere) – Director prof. 

Ecaterina Iulia Corlade, Director adjunct prof. Carmina Gălbează, prof. Ionica Grigoraş, 

prof. dr. Mitică Manea, prof. Liliana Spătaru, prof. Valentin Nanu. 

 Marcarea zilei de 10 decembrie 2016 - Ziua Internatională a Drepturilor Omului, prin 

activităţi specifice la nivelul claselor (dezbateri, concursuri, aplicarea unui chestionar; eseuri, 

vizionări de filme etc.); prezentare de referate: „Educaţia incluzivă” - prof. Ionica Grigoraş, 

prof. Nicoleta Apostu; „Reglementări legislative în domeniul discriminării”: prof. Tereza 

Palcău, prof. Jana Gavriliu. 

 Aplicarea chestionarului „Suntem toleranţi?”, coordonatori: membrii comisiei. 

 Participarea la conferinţa „Tinerii şi propriile lor valori”, dezbateri – educaţie civică şi 

prevenirea consumului de droguri, CIADO – prof. Mihaela Stoean, prof. Ciprian Durac, prof. 

Ionica Grigoraş. 

 Lecţii speciale, demonstrative, la dirigenţie, în cadrul Proiectului Internaţional „World’s 

largest lesson 2016” – cadre didactice ale colegiului (I. Grigoraş, Tania Radu, Popescu 

Mariana, inf. Ghirvu Gianina, Mitică Manea, Paraschiva Aaniţei, Liliana Spătaru ş.a.). 

 Participarea la Proiectul Internaţional „From Where I Stand”, iniţiat ca suport pentru 

susţinerea obiectivului 5” Egalitatea de gen, din cadrul celor 17 obiective ale dezvoltării 

durabile, 18 – 24 sept. 2016 – prof. Ionica Grigoraş; prof. Aaniţei Paraschiva. 

 Marcarea Zilei Mondiale a Educaţiei (5 oct. 2016) – cadrele didactice 

 Participare la Seminarul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin formarea 

continuă în Programul „Erasmus+. Oportunităţi de formare Erasmus + KA1”, derulat în 

cadrul Conferinţei internaţionale „Formal şi nonformal în educaţia viitorului”, la Bacău, 

25.09.2016, Asociaţia pentru Educaţie şi Formare (ASEF) Bacău – Ionica Grigoraş. 

 Parteneriate educaţionale încheiate de cadrele didactice. 

 Activităţi de voluntariat, în parteneriat cu alte instituţii; participarea elevilor şi a cadrelor 

didactice la proiecte/concursuri, în parteneriat Mihaela Neacşu; Eduard Corlade; Mihaela 

Stoean; Marius Dragomir; Mitica Manea; Valentin Nanu; Tania Radu; Mariana Popescu; 

Ana-Ioana Vornicu; Mihaela Stoean; Ionica Grigoraş, Mihaela Sacic; Oana Medvedev; 

Ciprian Durac, Liliana Spătaru, Daniela Popa, Carmina Galbează, Iulia Corlade, Violeta 

Coca Nicoleta Apostu, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu; Lavinia Buşcă, inf. Andreea 

Codreanu, Marieta Balan, Luciana Șulea, Adrian Ursu, Mihaela Pădure ş. a. 

 Diseminarea activităţilor /buletinului informativ lunar al asociaţiei Europe Direct Bacău. 

 

14. 03. 2017                                                                   Întocmit: prof. I. Grigoraş 


