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Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 

 

Componenţa comisiei 

Preşedinte: Corlade Ecaterina Iulia - director 

Responsabil: Grigoraş Ionica - profesor 

Membri:  

Apostu Nicoleta - profesor 

Durac Ciprian - profesor 

Gavriliu Jana - profesor 

Baciu Ion - părinte 

Bortă Constantin - părinte 

Baciu Ionuţ - Victor - elev XI P1 

Bortă Andrei - Florin - elev XI P1                    

Direcţii de acţiune 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice îşi propune ca politică educaţională 

asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, 

dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare generată de 

originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul 

socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficarilor 

primari ai educației.  

Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă 

pentru implementarea principiilor şcolii incluzive, pe care Ministerul Educației o consideră 

esențială în vederea asigurării echităţii în educaţie. 

Actul de constituire a comisiei: Decizia nr. 272 / 11.09.2017 

Obiectivele urmărite: 

 identificarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi; 

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

de şanse; 

 implementarea normelor europene în materie de nondiscriminare, promovare a diversitatii si 

interculturalitate; 

 elaborarea de studii şi rapoarte; 

 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, Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și 

alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a 

promovării interculturalității; 

 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. 

Activităţile realizate: 

 întâlniri de lucru focalizate pe realizarea obiectivelor (comisie; consilii profesorale; consiliul 

elevilor; consiliul părinţilor; consiliul clasei); 

 raportul comisiei pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

 constituirea comisiei pentru anul şcolar 2017 – 2018; 



 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; 

 planificarea activităţilor comisiei pe perioada anului şcolar 2017 – 2018; 

 întocmirea portofoliului comisiei şi diseminarea materialelor; 

 constituirea colectivelor pentru programul „A doua şansă”; 

 Ziua Internațională a Toleranței – 16 noiembrie; 10 decembrie 2017 - Ziua Internatională a 

Drepturilor Omului – activităţi specifice la nivelul claselor (dezbateri, concursuri, aplicarea 

de chestionare; eseuri, vizionări de filme, dramatizări etc.) 

 organizarea de activităţi aplicative / concursuri;  

 participarea elevilor la proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale; 

 consilierea elevilor şi a părinţilor; 

 colaborarea conducerii şcolii cu specialişti şi instituţii abilitate pentru activităţi de prevenţie. 

Proiect educaţional local: 

În data de 08.12.2017, s-a desfăşurat activitatea educativă principală din cadrul proiectului 

local cu titlul “10 decembrie – Ziua internaţională a drepturilor omului”, înscris în Planul de 

acţiune al Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 

interculturalităţii. Organizator: prof. Ionica Grigoraş, responsabil de comisie. Secretar: 

informatician Andreea Codreanu. Numărul de elevi participanţi: 24. Activităţi moderate de către 

prof. I. Grigoraş şi prof. dr. Jana Gavriliu: materiale video tematice; expoziţie de postere; atelier 

lucru pe grupe (toleranţa; consecinţe); dezbatere (discriminarea în şcoală); mesaje pentru 

oameni; comunicări/referate (elevi şi cadre didactice): 

„Sunt drepturile omului universale?”, Ana-Maria Tusă, clasa a IX-a B, coord. prof. Oana 

Medvedev 

„Şapte cazuri de nerespectare a drepturilor omului”, Elena Neagu – IX B, coord. Oana 

Medvedev 

„Drepturile omului”, David Cristian, Mihaela Negrescu, clasa a X-a C, coord. prof. Liliana 

Spătaru  

„Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor europeni”, Mihaela Veronica Zaharia – X C, Ioana - 

Andreea Crăciun – X C, coord. prof. Liliana Spătaru 

„Cetăţenii Uniunii Europene şi drepturile acestora”, Adrian – Vasile Balaşa, clasa a X-a B,  

Georgiana Şimon, clasa a XI-a A, coord. prof. Ana - Ioana Vornicu 

„Discriminarea”, Marius Gheorghiu, Alina Gurău, Anul I ADS, coord. prof. I. Grigoraş 

„Parteneriatul familie-şcoală în reuşita educaţiei incluzive – prof. Iulia Corlade 

„Teoria etichetării şi efectele discriminării”, prof. Apostu Nicoleta 

„Dreptul la educaţie şi formare profesională”, prof. Jana Gavriliu 

„Educaţia pentru drepturile omului”, prof. Valentin Nanu 

„Sfântul Ambrozie, episcop al Milanului”, prof. Ciprian Durac 

„Rolul Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității”, prof. Ionica Grigoraş 

Activităţi realizate în colaborare 

 Comisia metodică a diriginţilor a dezbătut materialul elaborat în cadrul comisiei noastre, cu 

titlul „Abordări privind discriminarea. Studiu”, realizat în urma aplicării chestionarului 

„Suntem toleranţi?” – prof. Grigoraş Ionica şi Durac Ciprian. 

 Vizionarea unei piese de teatru, la Teatrul Municipal „Bacovia”, cu un număr de 10 elevi de 

la Anul I Programul „A doua şansă”, în colaborare cu prof. Marius Dragomir (matematică), 

organizator. 



Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii 

sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și 

gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării 

învățământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau 

familiale în care sunt angrenate. În anul şcolar curent, în C. T. „D. Mangeron”, în cadrul 

programului „A doua şansă”,  funcţionează o clasă pentru învăţământul primar şi patru clase 

pentru cursul inferior, organizate conform metodologiei în vigoare. Cadrele didactice participă 

cu plăcere la realizarea acestui program care presupune accesul la educaţie pentru oricine doreşte 

să-şi finalizeze studiile. 

Puncte tari: 

- la nivelul comisiei, în sem. I al anului şcolar 2017 – 2018, nu au fost înregistrate oficial cereri 

de soluţionare a unor cazuri de discriminare/segregare; 

- colectivul de cadre didactice al şcolii realizează activităţi didactice de calitate, aplicând 

principiile educaţiei incluzive, fapt demonstrat prin concluziile formulate în urma 

vizitelor/evaluărilor ARACIP/ISJ; 

- conducerea şcolii a colaborat eficient cu instituţiile abilitate pentru combaterea discriminării, 

pentru prevenţie şi pentru consilierea elevilor şi a părinţilor acestora. 

Puncte slabe: 

- implicarea nesatisfăcătoare a părinţilor în activităţile şcolare care îi privesc, conform 

regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare; 

- la nivelul comisiei sunt comunicate, în scris, prea puţine exemple de bune practici, legate de 

problematica discriminării şi a interculturalităţii, din partea cadrelor didactice, în ciuda 

faptului că activităţile educative/proiectele realizate au fost numeroase, la toate clasele; 

- contextul unor ateliere de lucru / lectorate la care să participe deopotrivă elevii, părinţii, 

cadrele didactice, membrii comisiei, consilierii şcolari, conducerea şcolii, reprezentanţii unor 

instituţii sau asociaţii care apără drepturile copilului este foarte greu de realizat.  

Plan de măsuri  

1. Diseminarea Ordinului-cadru nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea oricărei forme de 

segregare în școlile din România, Ordin care stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, 

și criteriul dizabilității sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al 

părinților/familiilor, mediul de rezidenţă și performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai 

educației.  

2. În acest sens, este interzisă separarea fizică a școlarilor care provin din familii cu același 

nivel socio-economic în grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilități din 

învățământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporționat în raport cu 

majoritatea. 

3. Diseminarea Ordinului ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 

6.158/22.12.2016 pentru adoptarea Planului de acțiune pentru desegregare şcolară și 

creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România. 

4. Intensificarea acţiunilor educative care au ca obiectiv prevenirea şi combaterea discriminării 

şi promovarea interculturalităţii. 

5. Folosirea săptămânii „Şcola altfel” ca oportunitate pentru derularea unor activităţi specifice 

obiectivelor comisiei.  

Responsabil de comisie, 

Grigoraş Ionica 

 

 

 

 

 


