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1
 Elaborată de proiectul ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială (Servicii socio-educaționale 

pentru incluziunea romilor). Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondul ONG în România, 

derulat între 15 septembrie 2014 - 14 martie 2016, implementat de Fundația Desire, în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Cluj, Asociația Femeilor Împotriva Violenței - Artemis, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a 

Romilor din Coastei, Departamentul de asistență socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai, și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

2
 Elaborarea acestei Strategii a fost începută în decembrie 2014 prin colectare de date și efectuarea unor analize de 

către o echipă de specialiști, cu privire la: (1) situația școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât, și (2) 

legislația românească legată de educația incluzivă,  care să fundamenteze identificarea obiectivelor și direcțiilor 

strategice, precum și a programelor operaționale și măsurilor propuse în vederea atingerii Scopurilor strategiei 

coerente cu viziunea și principiile asumate. În perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2015, la Colegiul Naţional 

Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca am derulat în cadrul proiectul ROMEDIN patru întâlniri de formare 

participativă sub forma unor ateliere de lucru. La acestea  a participat un total de 40 de persoane, dintre care 28 

cadre didactice de la 14 școli din Cluj-Napoca, 10 dintre ele colaboratoare ale proiectului ROMEDIN (Școlile 

Gimnaziale Ion Agârbiceanu, Traian Dârjan, Alexandru Vaida Voevod, Horea și Nicolae Iorga, Colegiile Tehnice 

Anghel Saligny și Ana Aslan, Colegiul Economic Iulian Pop, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Colegiul Național 

Pedagogic Gheorghe Lazăr) și alte patru școli prietene (Școlile Gimnaziale Nicolae Titulescu și Constantin 

Brâncuși, precum și Liceul Teoretic Onisifor Ghibu și Liceul de Coreografie și Artă Dramatică); câte un 

reprezentant al ISJ Cluj și al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, trei jurnaliști și patru părinți cu domiciliul în zona 

Pata Rât. Fiind moderate de echipa de specialiști care a elaborat varianta de lucru a Strategiei, Atelierele de lucru și-

au propus discutarea și finalizarea acesteia, identificarea celor mai bune măsuri prin care sistemul de învățământ 

local, cu sprijinul administrației publice locale poate să contribuie la eliminarea marginalizării educaționale și 

sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca și, în mod special, la nivelul zonei Pata-Rât. 
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      Cap. III.1. Excluziunea școlară ca manifestare a marginalizării socio-teritoriale și 

 locative: cazul Pata Rât  

 Cap. III.2. Educația incluzivă în politicile educaționale naționale și locale    

 Cap. III.3. Educația incluzivă în practicile educaționale locale   

Cap. IV. Obiective strategice 

Cap. V. Direcții strategice 

Cap. VI. Programe operaționale și măsuri   

  

 

Întregul text al Strategiei este accesibil aici   

http://www.desire-ro.eu/?p=2051 
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Obiectiv strategic 1 

 

Crearea rețelei școlilor incluzive
3
 

 

 

Direcția strategică 1 

Încheierea și punerea în funcțiune a parteneriatelor între școli, Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

și Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive.
4
 

 

 

Program operațional 1.1. 

Stabilirea cadrelor de colaborare în rețeaua școlară clujeană 

 

Măsuri 

1.1.1. Adoptarea Strategiei rețelei școlilor incluzive de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

care aduce măsuri complementare față de Strategia Inspectoratului Școlar Județean Cluj privind 

îmbunătățirea accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012. Termen: Ianuarie 

2016.  

1.1.2. Încheierea unui parteneriat între școli în vederea constituirii nucleului rețelei clujene a 

școlilor incluzive prin care școlile participante își asumă să implementeze măsurile definite în 

această Strategie. Termen: Ianuarie 2016.  

1.1.3. Încheierea unui parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca în vederea implementării Strategiei rețelei școlilor incluzive. Termen: Ianuarie-

Februarie 2016.  

1.1.4. Încheierea unor parteneriate între școlile incluzive din rețea și alte şcoli din afara reţelei 

prin care să se promoveze extinderea rețelei în vederea cooptării în rețea și a altor școli din Cluj-

Napoca. Termen: Februarie-Iunie 2016.  

  

                                                           
3
 Conform Legii Educației Naționale 1/2011, precum reiese și din Art.4, aplicarea principiului incluziunii sociale în 

educația școlară sau educația incluzivă nu se reduce la educația specială, ci este un instrument al integrării sociale şi 

al participării cetăţenești active în societate, și al educării în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

4
 Propunerea pentru aceste parteneriate este formulată în spiritul Obiectivului strategic 8 al Strategiei Inspectoratului 

Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012 (Încurajarea si 

susţinerea parteneriatelor cu instituţiile publice pentru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile educaţiei 

şi formării profesionale).
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Program operațional 1.2. 

Asigurarea condițiilor de funcționare a rețelei 

 

Măsuri 

1.2.1. Elaborarea și adoptarea de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar 

Județean al unui plan operațional în vederea susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive în 

perioada 2016-2020 (prin susținerea implementării măsurilor definite în această Strategie), 

precum și la extinderea rețelei și către alte școli decât cele inițiale. Termen: Ianuarie-Februarie 

2016. 

1.2.2. Inițierea, conform procedurilor și atribuțiilor legale ale părților care contribuie la 

implementarea Strategiei, a unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-

Napoca cu privire la sprijinirea rețelei clujene a școlilor incluzive în perioada 2016-2020 prin 

alocarea resurselor necesare susținerii programelor Școală după școală. Acest sprijin se va aloca 

școlilor din rețea pe baza unor solicitări anuale depuse din partea rețelei către administrația 

publică locală. Termen: Februarie 2016.  

1.2.3. Monitorizarea implementării strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive în perioada 2016-

2020 de către o comisie constituită din inspectori școlari și cadre didactice din școlile rețelei. 

Una dintre școlile participante la rețea își va asuma rolul de coordonator al rețelei, astfel încât 

aceasta să vină în sprijinul unităților de învățământ care școlarizează copii din zone defavorizate 

și marginalizate. La nivelul școlilor, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității
5
 va putea fi entitatea care să monitorizeze implementarea măsurilor 

din această strategie. Termen: La nivelul unităților de învățământ, conform planului managerial; 

La nivelul ISJ, conform graficului semestrial al inspecțiilor școlare.  

 

                                                           
5
 Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din decembrie 2014 

(capitolul 3, secțiunea 2), această comisie are printre responsabilitățile sale următoarele: elaborarea unui plan de 

acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării 

principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ; prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a 

aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive; sesizarea autorităților competente în cazul 

identificării formelor grave de discriminare; monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și 

combaterea discriminării și promovarea interculturalității; elaborarea și monitorizarea implementării planului de 

desegregare, acolo unde este cazul. 
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Obiectiv strategic 2 

Aplicarea legislației în vigoare privind incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii 

vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în 

zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca 

pentru  a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de 

dezvoltare a Clujului 2014-2020).
6
  

 

Direcția strategică 2.1 

Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la o educație de calitate, cu accent pe respectarea 

legislației specifice evitării oricărui fel de discirminare și segregare. 

 

Program operațional 2.1.1. 

Asigurarea înscrierii copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, 

defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de 

etnie romă, în clasa pregătitoare, cu accent pe evitarea segregării școlare, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Măsuri 

2.1.1.1. Elaborarea de către școlile incluzive a unor criterii specifice referitoare la 

incluziune, pentru înscrierea în clasa pregătitoare, criterii care vor fi validate de ISJ, pentru 

evitarea segregării școlare în sistemul de învățământ clujean.
7 

Termen: în funcție de calendarul 

înscrierii în clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică 

                                                           
6
 Acest obiectiv al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive este în concordanță cu prevederile 

Obiectivului strategic 7 (Asigurarea măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educaţie) definit în 

Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor 

dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012, și oferă propuneri de măsuri complementare care pot 

asigura punerea în practică a dezideratului desegregării. De asemenea, acest obiectiv se definește în 

conformitate cu Art. 3 alin. (o) din LEN 1/2011 cu privire la principiul incluziunii sociale; cu Notificarea nr. 

29323 din 2004 al MEC și al Ordinului nr 1540/19 din 2007 al MECT cu privire la interzicerea segregării 

școlare a copiilor romi; cu definiția categoriei defavorizate din Art. 4 al Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000 

și Art. 2, alin. 4 al același OG cu privire la măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor defavorizate  și 

care nu constituie discriminare la adresa altora conform acestei legi; cu definiția marginalizării sociale din 

Art. 3 al Legii 116/2002; cu Art. 6 alin. (cc) din Legea nr. 292/2011 privind procesul de incluziune socială. 
 

7
 Conform reglementărilor legale, circumscripțiile școlare sunt constituite cu aprobarea inspectoratelor școlare și a 

autorității locale, la propunerea unităților de învățământ, care pot adăuga criteriului principal – acela privind adresa 

de domiciliu sau de reședință a părinților/tutorilor/întreținătorilor legali ai copiilor de vârstă școlară – și criterii 

specifice de departajare ce trebuie avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate de către 

consiliul de administrație al acestuia. În acest fel, deși învățământul primar este obligatoriu și deși art. 2 al 

Metodologiei prevede că “Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în 

învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul 

primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc “copiii din zone defavorizate, fără acte de domiciliu, au toate șansele să 

rămână neșcolarizați sau să fie școlarizați ad-hoc în condiții certe de segregare. Metodologia  permite,  la aliniatul 

(3)  ca “Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul 

educațional al elevului și în limitele legii.“ Cu acest scop se va putea utiliza, de exemplu, următorul criteriu specific: 

Incluziunea școlară a copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și 

marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă. 
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2.1.1.2. Deoarece înscrierea în clasa pregătitoare se face pe baza metodologiei naționale 

elaborate de MECST, Inspectoratul Școlar Județean va susține și promova politica de 

desegregare școlară  prin rețeaua școlilor incluzive la nivelul orașului Cluj-Napoca.  

2.1.1.3. Școlile rețelei incluzive pot să solicite majorarea numărului de locuri alocate prin 

planurile său lor de școlarizare cu scopul asumat privind incluziunea școlară a copiilor din 

categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu 

domiciliul în zona segregată Pata Rât conform legislației în vigoare 

 

 

 

Program operațional 2.1.2. 

Informarea și consilierea părinților aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie 

extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, 

majoritatea de etnie romă, cu privire la locurile alocate în clasa pregătitoare și la procedurile de 

înscriere precizate în Programul operațional 2.1.1.  

 

Măsuri 

2.1.2.1. Promovarea, în rândurile potențialilor beneficiari, a procedurilor descrise în Programul 

operațional 2.1.1 prin activitatea consilierilor școlari din grădinițe, prin implicarea mediatorilor 

școlari, precum și a părinților în acest demers. Termen: în funcție de calendarul înscrierii în 

clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică 2.1.2.2. Consilierea părinților aparținând 

unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, 

cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritate de etnie romă cu privire la procedurile 

descrise în Programul operațional 2.1.1, precum și despre serviciile socio-educaționale oferite de  

rețeaua școlilor incluzive pentru evitarea înscrierii copiilor în școlile speciale în cazurile în care 

acești copii nu suferă de dizabilități care să impună acest lucru. Termen: în funcție de calendarul 

înscrierii în clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică   
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Direcția strategică 2.2. 

Susținerea participării școlare a copiilor de etnie romă din medii defavorizate în școlile incluzive 

din oraș prin servicii socio-educaționale adecvate, în particular prin două programe operaționale: 

Program operațional 2.2.1. 

Organizarea programelor Școală după școală
8
  care includ atât activități de învățare (învățare  

remedială, precum și efectuare de teme de casă), cât și activități de dezvoltare personală 

(cultivarea stimei de sine, dezvoltare emoțională și cognitivă etc) și activități de educație civică 

(cultivarea gândirii critice și a solidarității sociale, promovarea valorilor dreptății sociale etc). 

Măsuri 

2.2.1.1. Organizarea, conform Metodologiei din domeniu a MECTS,
9
 prin consultarea și cu 

acordul celor implicați (părinți, cadre didactice, director), a Programului Școală după școală care 

să faciliteze și includerea  copiilor din categorii defavorizate (inclusiv a copiilor din zona Pata 

Rât) ai căror părinți nu au condiții financiare care să le permită plata serviciilor socio-

educaționale aferente Programului Școală după Școală.
10

   

2.2.1.2. Pe baza parteneriatului semnat între instituții cu privire la implementarea Strategiei 

rețelei clujene a școlilor incluzive conform Măsurii 1.1.3 Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca vor putea să inițieze și să aprobe în fiecare an includerea în bugetul 

local a costurilor aferente sprijinirii participării copiilor aparținând unor categorii defavorizate cu 

domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă,   și altor copii din categorii defavorizate 

la Programul Școală după școală organizat în unitățile de învățământ unde ei sunt înscriși, și vor 

putea susține  demersurile pentru atragerea unor finanțări din bugetul de stat cu acest scop.
11

 

Aceste costuri includ: costuri de transport în cazul în care zona nu are acces facil la transportul în 

comun existent (precum este zona segregată Pata Rât); costurile unei mese de prânz; costurile de 

personal specializat implicat în acest program, dar și costurile unui minim personal auxiliar; 

introducerea activităților de însoțire a copiilor la și de la școală precum și a unor activități de 

mediere între școală și familie printre activitățile care se pot efectua de către părinți din zone 

defavorizate în sistemul de alocare a venitului minim garantat.  

                                                           
8
 Modelul Programului de Școală după școală inițiat prin proiectul ROMEDIN și implementat în 6 școli în anii 

școlari 2014/2015 și 2015/2016, adoptat de Rețeaua clujeană a școlilor incluzive își propune să transforme o astfel 

de inițiativă într-un instrument al incluziunii școlare a copiilor din categorii sociale defavorizate, cu domiciliul în 

zone urbane marginalizate, cum este și zona segregată Pata Rât. Modelul se bazează pe prevederile Anexei la ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologia de 

organizare a programului „Școală după școală”, precum și pe documentul Conceptul-cadru al Programului Școală 

după școală din cadrul proiectuluiROMEDIN (SDS ROMEDIN) elaborat la finalul anului 2014, în perioada de 

pregătire a SDS ROMEDIN. 

9
 Vezi Capitolul II Organizarea Programului SDS din Metodologia de organizare a programului „Școală după 

școală”. 

10
 Conform Art. 3 alin. (2) al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”, "Oferta de Program 

SDS este proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate."
 

11
 Conform Art. 17 al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală” finanțarea programului se 

poate face și din bugetul autorităților locale, precum și din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar 

Programul SDS pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii. Acest articol nu explicitează 

tipurile de costuri legate de Programul Școală după Școală care pot finanțate din aceste resurse, dar nici nu exclud în 

mod explicit vreunul din aceste costuri (de exemplu plata cadrelor didactice). 
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2.2.1.3. Inspectoratul Școlar Județean susține inițiativa școlilor participante la rețeaua școlilor 

incluzive clujene pentru organizarea de Programe Școală după școală, conform metodologiei 

specifice și cu respectarea numărului de norme didactice aprobate pentru județul Cluj.
12

  

2.2.1.4. Rețeaua școlilor incluzive va aplica pentru fonduri la Consiliul Județean Cluj în vederea 

asigurării angajării unui personal calificat din școli sau din afara școlilor pentru derularea 

Programului Școală după Școală.  

2.2.1.5. În conformitate cu legislația din domeniu, Consiliul Județean Cluj poate să contribuie la 

alocarea  profesorilor de sprijin școlilor din rețeaua școlilor incluzive în funcție de nevoile reale 

ale acestora, atât pentru programul lor școlar de bază, cât și pentru programele de școală după 

școală derulate în aceste unități de învățământ. 

 

 

Program operațional 2.2.2. 

Integrarea tematicii educației și școlii incluzive (și unor teme conexe cum ar fi desegregarea 

școlară, incluziunea romilor etc) în planul managerial al școlilor incluzive, respectiv printre 

subiectele abordate de diversele structuri organizatorice din școli (evaluarea caracterului incluziv 

al școlii, identificarea acțiuni comune pe care să le deruleze cu scopul îmbunătățirii caracterului 

incluziv al școlii). 

 

Măsuri 

2.2.2.1. Integrarea tematicii educației și școlii incluzive printre temele abordate de Consiliul de 

Administrație și Consiliul Profesoral al școlii.  

2.2.2.2. Integrarea tematicii educației și școlii incluzive printre temele abordate de Școala 

Părinților.  

2.2.2.3. Programarea și desfășurarea unor ateliere de educație incluzivă în Consiliul Elevilor.  

2.2.2.4. Încurajarea participării părinților de etnie romă în rezolvarea problemelor specifice ale 

școlii.
13

  

 

  

                                                           
12

 Conform Art. 16 al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”, "în cazul în care, cadrul 

didactic efectuează orele în cadrul normei didactice de predare-învățare - evaluare sau în cadrul normei didactice de 

ore pe săptămână, aceste ore nu sunt retribuite suplimentar; în celelalte cazuri, activitatea desfășurată în cadrul 

programului SDS poate fi retribuită în condițiile legii, din sursele de finanțare prevăzute la art. 17." Pentru alocarea 

unor posturi/norme suplimentare care să includă orele din cadrul Programului Școală după Școală, ISJ-ul are nevoie 

de aprobarea MECST. ISJ Cluj va depune o cerere către MECST în acest sens, susținând nevoia alocării unor 

posturi/ norme didactice suplimentare cu scopul de a sprijini organizarea unor programe de Școală după școală 

pentru elevii din categorii sociale defavorizate și, după caz, în vederea susținerii participării școlare a elevilor din 

zone segregate și marginalizate la unități de învățământ de masă mixte din oraș.
 

13
 Propunere bazată și pe propunerea formulată în Obiectivul nr. 5 al Strategiei Inspectoratului Școlar Județean 

Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012. 
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Obiectiv strategic 3 

 

Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din aceste școli, astfel 

încât ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/material din partea 

sistemului de învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării 

accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate și 

marginalizate social. 

 

 

Direcția strategică 3 

Susținerea și recunoașterea, conform legislației specifice, a activităților școlilor din rețeaua 

școlilor incluzive și a cadrelor didactice de la aceste școli de către Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, precum și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. 

 

 

Program operațional 3.1. 

Alocarea unor posturi de către ISJ în vederea susținerii rețelei școlilor incluzive (cu respectarea 

numărului de norme alocate județului Cluj). 

 

Măsuri 

3.1.1. Alocarea unor posturi de profesori de sprijin în funcție de nevoile din școlile din 

învățământul de masă, parteneri în rețea (cu respectarea numărului de norme alocate județului 

Cluj), care școlarizează copii din categorii defavorizate, prin metode și măsuri adecvate, centrate 

pe elevi.  

3.1.2. Alocarea unor noi posturi de mediator școlar care să asigure medierea între familie și 

școală în relație cu școlile participante la rețea (cu respectarea numărului de norme alocate 

județului Cluj), în vederea susținerii participării școlare a copiilor din categorii defavorizate cu 

domiciliul în zone urbane marginalizate, înscriși în școlile din rețea pe baza acestei strategii.  
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Program operațional 3.2. 

Recunoașterea și recompensarea școlilor incluzive și activităților din domeniu ale cadrelor 

didactice conform metodologiilor în vigoare 

 

Măsuri 

3.2.1. Integrarea în procesul de evaluare externă făcută școlilor de către ISJ a temei incluziunii 

școlare (de exemplu, evaluarea pe baza Indexului de incluziune, sau alte metode de evaluare 

cantitativă și calitativă a caracterului incluziv a școlilor), precum și promovarea prin diverse căi a 

rezultatelor celei din urmă.
14

 

3.2.2. Includerea în sistemul de evaluare a școlilor care școlarizează copii cu domiciliul în zone  

urbane marginalizate și din categorii defavorizate, a criteriului de școală incluzivă, astfel încât 

ponderea acestui criteriu de evaluare să fie egală cu cea a criteriului de performanță.
15

  

3.2.3. Recompensarea școlilor din rețeaua școlilor incluzive prin diverse feluri de sprijin 

financiar și simbolic, la fel cum sunt recompensate și unitățile de învățământ recunoscute pentru 

performanțelor școlare de excelență.  

3.2.4. Recompensarea simbolică și financiară a muncii cadrelor didactice care se ocupă cu copii 

din medii sociale defavorizate (elevi cu domiciul în zone marginalizate, elevi romi în situație 

materială precară, elevi din familii mono-parentale, copii cu CES, elevi cu părinți plecați în  

străinătate, etc) de exemplu prin puncte acordate în cadrul evaluării anuale a profesorilor astfel 

încât ponderea criteriului de incluziune să fie egală cu cea a criteriului de performanță, prin 

gradații de merit, prin premiere, și/sau prin acordarea unui spor de venit.
16

 

3.2.5. Susținerea organizării, în cadrul programului "Săptămâna altfel", o unei Gale a Școlilor 

Incluzive cu participarea tuturor școlilor din Cluj-Napoca, care să promoveze  incluziunea 

școlară a copiilor din categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, defavorizate și 

marginalizate social, printre ele de etnie romă cu domiciulul în zona Pata Rât, cu accent pe 

evitarea segregării școlare.   

  

                                                           
14

 Prevedere susținută și în concluziile studiului Observatorul Educaţiei Incluzive în Şcoala Clujeană realizat de 

către ISJ Cluj în 2009. 

15
 Legea Nr.1/2011 (Legea Educației Naționale), cu modificările și completărlie ulterioare, prevede forme și 

modalități de stimulare a competiției între unitățile școlare, “competiții bazate pe evaluarea instituţională a fiecărei 

unităţi de învăţământ după două axe majore: incluziune şi performanţă. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele 

două axe, se va realiza o clasificare a şcolilor pe 5 niveluri: "Excelent", "Foarte bun", "Bun", "Satisfăcător" şi 

"Nesatisfăcător". Sunt premiate atât şcolile cu excelenţă în incluziune, cât şi cele cu excelenţă în performanţă, de 

stat, particulare sau confesionale. 

16
 Ordinul MEN 5574/2011 prevede cu titlu de recomandare punctarea în evaluarea pentru gradația de merit a 

activităţii de integrare şcolară cadrelor didactice din şcolile de masă, în mod similar cu cea de pregătire a elevilor 

pentru concursuri şcolare şi olimpiade. 
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Obiectiv strategic 4 

Întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta să devină un 

mijloc al împuternicirii și recunoașterii culturale. 

 

Direcția strategică 4 

Susținerea învățământului cu predare în limba romani și evitarea ca aceasta să devină o formă a 

segregării mascate. 

 

Program operațional 4.1. 

Transformarea statutului claselor cu predarea în limba romani din poziția de marginal sau 

inferior (stigmatizat) într-o poziție de partener egal cu celelalte clase, și mai mult, într-o inițiativă 

asumată cu mândrie, a cărei rezultate în ceea ce privește cultivarea limbii și culturii romani să fie 

promovate în și dincolo de școală 

Măsuri 

4.1.1. Promovarea rezultatelor obținute de elevii din clasele cu predare în limba romani la nivelul 

sistemului de învățământ din Cluj (prin reviste ale școlilor, prin paginile de internet ale școlilor și 

ale ISJ, prin emisiuni televizate, prin presa scrisă, primirea în cadrul „10 pentru Cluj”)  

4.1.2. Încheierea unor parteneriate între școlile care au clase cu predare în limba romani și alte 

școli din oraș în vederea prin care se pot derula multiple acțiuni, spre exemplu:  

- Invitarea elevilor, a părinților lor și a cadrelor didactice din clasele cu predare în limba romani 

la programe interculturale organizate de alte școli,  

- Organizarea unor evenimente comune în colaborare între școlile unde se predă în limba romani 

și alte școli (cercuri de lectură, seri culturale, evenimente sportive, cluburi de cunoaștere, etc)  

- Colaborarea școlilor din rețea în organizarea unor evenimente comune cu ocazia Zilei 

Internaționale a Romilor (8 aprilie), a Zilei Minorităților Naționale (18 decembrie), a Zilei 

dezrobirii (20 februarie) sau cu alte ocazii care marchează diversitatea culturală și dialogul 

intercultural  

- Susținerea participării elevilor din clasele cu predare în limba romani la concursul „Diversitate: 

o şansă în plus pentru viitor”  

4.1.3. Inițierea și desfășurarea unor programe culturale comune în colaborare între clasele cu 

diferite limbi de predare la nivelul școlii  

4.1.4. Includerea limbii romani în cadrul ofertei de limbi străine din școli pentru învățarea căreia 

pot opta și elevii de alte etnii  

4.1.5. Schimb de experiență între cadrele didactice care predau în limba romani, și/sau predau 

limba romani, precum și istoria romilor și alte cadre didactice din rețeaua școlilor incluzive  

4.1.6. Organizarea unor întâlniri a copiilor care sunt înscriși în clase cu predare în limba romani 

cu personalități marcante de etnie romă  

4.1.7. Angajarea unor cadre didactice de etnie romă care pot asigura continuitatea învățării limbii 

romani la nivel gimnazial și liceal 
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Program operațional 4.2. 

Acordarea unui suport educațional pentru copiii din clasa cu predare în limba romani din clasa a 

IV-a în vederea facilitării trecerii lor cu succes în clasa a V-a la învățământ cu predare în limba 

română 

 

Măsuri 

4.2.1. Utilizarea metodologiei predării limbii române ca limba a doua la clasele cu predare în 

limba romani pentru elevii ai căror limba maternă nu este limba română  

4.2.2. Monitorizarea aplicării programului "Trec la gimnaziu" în cazul claselor cu predare în 

limba romani  
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Obiectiv strategic 5 

 

Promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, precum și a educației 

interculturale și antirasiste în școlile orașului. 

 

 

Direcția strategică 5 

Promovarea parteneriatelor între școli la nivelul întregului oraș în vederea îmbunătățirii și 

îmbogățirii activităților curriculare și extra-curriculare în domeniul educației pentru dreptate 

socială și drepturile omului, educației interculturale, și educației antirasiste. 

 

 

Program operațional operațional 5.1. 

Activități curriculare 

 

Măsuri 

5.1.1. Oferirea și promovarea disciplinei Drepturilor omului ca disciplină opțională la nivel de 

licee  

5.1.2. Promovarea unor discipline cu tematica drepturilor omului în curriculum la decizia școlii 

pentru învățământul primar, gimnazial și liceal  

5.1.3. Organizarea unor concursuri interșcolare pe tema drepturilor omului  

5.1.4. Crearea de către școlile din rețea a unor resurse pentru predarea drepturilor omului la 

diversele cicluri ale învățământului preuniversitar, și constituirea unei baze de date cu exemple 

de bună practică, activități de succes pe tema educației pentru dreptate sociala  

5.1.5. Activitate deschisă (oră de dirigenţie) cu 2 clase: una de liceu şi una de şcoală profesională 

cu mulţi elevi romi cu tema Integrării sociale  

5.1.6. Parteneriate cu şcoli europene (proiect Erasmus, Comenius) pe teme legate de 

interculturale, anti-rasism, drepturile omului și dreptate socială  
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Program  operațional 5.2. 

Activități extra-curriculare 

 

Măsuri 

5.2.1. Inițierea la nivelul ISJ a Săptămânii educației pentru incluziune și dreptate socială în 

cadrul căreia școlile pot derula diverse acțiuni extra-curriculare pe aceste teme, propunere pentru 

CAEJ  

5.2.2. Marcarea anumitor zile importante printre evenimentele sărbătorite la școli și/sau în rețea, 

respectiv implicarea rețelei în sensibilizarea populației clujene cu privire la aceste teme prin 

inițierea unor campanii, de exemplu de Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 decembrie), 

de Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (21 martie), de Ziua Comemorării 

Holocaustului, de Ziua Muncii (1 mai), de Ziua Mondială a Locuirii (prima zi de luni din 

octombrie), de Ziua Drepturilor Elevilor (17 noiembrie), de Ziua Națiunilor Unite pentru  

Drepturile Femeilor și Pace Internațională (Ziua Internațională a Femeii), de Ziua Mondială a 

Sănătății (7 aprilie), etc - propuneri de CDS 

5.2.3. Derularea unor activități comune în cadrul rețelei în contextul unor evenimente derulate în 

școli din alte țări pe această tematică (de ex. ”Săptămâna școlilor incluzive” din prima săptămână 

a lunii decembrie)  

5.2.4. Organizarea în orașul Cluj-Napoca a Galei școlilor incluzive în colaborare între școli, 

organizații neguvernamentale, instituții ale administrației locale, și alți actori sociali  

5.2.5. Schimb de experienţă cu oraşele înfrăţite cu oraşul Cluj-Napoca, cu experienţă pe această 

componentă; mediatizată pe toate canalele mass-media  

5.2.6. Realizarea de schimb de experienţă între şcoli și organizații neguvernamentale active în 

domeniul apărării drepturilor omului  

5.2.7. Organizarea unor cursuri de formare pentru personalul școlilor și pentru părinți pe teme 

legate de educația pentru dreptate socială  

5.2.8. Organizarea unor evenimente în colaborare între mai multe școli cu tematica drepturilor 

omului, dreptății sociale, anti-rasismului și interculturalității în cadrul programului "Săptămâna 

altfel"  

 

 

 

 


