
 

 

Proiectul Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor (ROMEDIN) este 

implementat în Cluj-Napoca, Finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului 

ONG în România. Pentru informații oficiale 

despre granturile SEE și norvegiene accesați 

www.eeagrants.org 

 

ROMEDIN a fost conceput și este implementat 

de către Fundația Desire pentru Deschidere și 

Reflecție Socială în parteneriat cu Asociația 

Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS, 

Fundația TRANZIT, Asociatia Comunitară a 

Romilor din COASTEI, Departamentul de 

Asistență Socială al Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială din Universitatea Babeș-

Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul se derulează în perioada 15 

septembrie 2014 și 14 martie 2016. 
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Activitatea 4.1.  
Strategia rețelei clujene  

a școlilor incluzive 1 
               Mircea Bertea, Luminița Chicinaș, 

Lucia Copoeru, Silvia Ținică,  
Lorena Văetiși, Enikő Vincze  

 

Derularea Activității 4.1. s-a început în 
decembrie 2014 prin colectare de date și 
elaborarea unor analize de către o echipă de 
specialiști, cu privire la:  

(1) situația școlarizării copiilor cu domiciliul în 
zona Pata Rât2 

(2) legislația românească legată de educația 
incluzivă,   

care să fundamenteze identificarea obiectivelor 
și direcțiilor strategice, precum și a 
programelor operaționale și măsurilor coerente 
cu viziunea și principiile asumate.  

Strategia propusă este în consens cu 
programul operational "Rețeau de unități 
educaționale incluzive, inclusiv pentru 
prevenirea segregării școlare" (din capitolul 
de incluziune socială al Strategiei de 
Dezvoltare Cluj 2014-2020, definit sub 
Direcția strategică 2 - Accesibilizarea 
serviciilor publice pentru categorii 
dezavantajate), precum și cu Strategia  
Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de 
îmbunătățire a accesului la educație a 
grupurilor dezavantajate. 

                                                 
1
 Textul întregii Strategii va fi accesibil pe site-ul 

Fundației Desire la sfârșitul lunii ianuarie 2016.   

2
 La elaborarea acestui capitol a contribuit și Simona 

Ciotlăuș pe baza micro-cercetării realizate împreună 
cu Eniko Vincze. Vezi despre asta în Buletinele 
informative nr.3 și nr. 5 

În perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2015, la 
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” 
din Cluj-Napoca am derulat în cadrul proiectul 
ROMEDIN o serie de patru întâlniri de formare 
participativă cu participarea unui total de 40 
de persoane.  

Fiecare întâlnire s-a desfăşurat pe parcursul 
unei zile, sub forma unor ateliere de lucru. 
Părțile implicate în proiectul ROMEDIN au avut 
astfel posibilitatea să participe împreună la 
pregătirea și implementarea unui model 
inovator de intervenție care să contribuie la 
eliminarea marginalizării școlare și sociale la 
nivelul municipiului Cluj-Napoca și, în mod 
special, la incluziunea socio-teritorială și școlară 
a persoanelor care locuiesc în zona Pata-Rât.  

 

2.1. Scopurile atelierelor de lucru 

► a face cunoscută varianta de lucru a 
Strategiei rețelei școlilor incluzive elaborată de 
echipa de specialiști ROMEDIN;  

► finalizarea setului de măsuri propuse sub 
direcțiile de strategice identificate;  

► în perioada de după Atelierele de lucru:  

 ► participanții să deruleze câteva 
 micro-acțiuni de promovare a 
 principiilor proiectului ROMEDIN 
 și ale Strategiei  rețelei clujene a școlilor 
 incluzive;  

 ► Inspectoratul Școlar Județean Cluj, 
 precum și Primăria și Consiliul Local al 
 Municipiului Cluj-Napoca să adopte 
 hotărâri prin care să susțină punerea în 
 practică a măsurilor propuse în 
 Strategia rețelei clujene a școlilor 
 incluzive;  

 ► școlile participante să constituie 
 celula de bază a rețelei clujene a 
 școlilor incluzive.  

 

http://www.desire-ro.eu/?p=1191
http://www.desire-ro.eu/?p=1197


 
 
 

 

3 

 

 

 

 

 

2.2. Participanții atelierelor de lucru  

 

 părinți cu domiciliul în zona Pata-Rât 

 

 reprezentanți ai Primăriei Municipiului Cluj-
Napoca 

 

 reprezetanți ai Inspectoratului Școlar 
Județean Cluj 

 

 cadre didact ice de la școlile partenere ale 
proiectului (Agârbiceanu, Dârjan, Vaida 

Voevod,  Saligny,  Aslan, Economic, Șincai, 
Pedagogic,  Horea, Iorga) 

 

 cadre didact ice din alte școli din oraș 
(Ghibu, Titulescu, Brâncuși, Liceul de 

Coreografie și Artă Dramaică) 

 

 reprezentanți ai mass-media locală (Ziua de 
Cluj, MASZOL și TVR Cluj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Agenda întâlnirilor 

  

I. DESPRE PROIECTUL ROMEDIN ÎN 
CONTEXTUL PROBLEMEI ABORDATE ȘI 
SITUAȚIA ȘCOLARIZĂRII COPIILOR DIN ZONA 
PATA RÂT (2014/2015) - prezentare de Enikő 
Vincze 

 

II. STRATEGIA REȚELEI CLUJENE A ȘCOLILOR     
INCLUZIVE pentru perioada 2016-2020 - 
activități individuale și de grup legate de 
măsurile propuse, moderate de formatorii: 
Mircea Bertea, Luminița Chicinaș, Lucia 
Coperu, Silvia Ținică, Lorena Văetiși 

 

III. PROMOVAREA STRATEGIEI de către 
participanți - activități individuale și de grup 
pentru definirea unor micro-acțiuni, moderate 
de formatorii proiectului 
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Cuprinsul Strategiei 

Cap. I. Argument - obiectivele și bazele strategiei  
Cap. II. Principii și viziune  
Cap. III. Problema adresată: excluziunea și incluziunea 
școlară  
    Cap. III.1. Excluziunea școlară ca  manifestare a 

marginalizării socio-teritoriale și locative: cazul PataRât  
  III.1.1. Despre zona Pata Rât pe scurt 
 III.1.2. Situația școlarizării copiilor din zona Pata 

Rât în anul școlar 2014/2015  
 III.1.3. Accesul copiilor din Pata Rât la școlile 
 din orașul Cluj  
   Cap. III.2. Educația incluzivă în politicile  educaționale 

naționale și locale    
 III.2.1. Politici educaționale pentru romi, între 
 educația pentru minorități naționale și accesul la 
 educație a grupurilor vulnerabile 
 III.2.2. Programul „A doua șansă” până la 
 apariția noii Legi a Educației Naționale 
 III.2.3. Formarea mediatorilor școlari și politicile 
 educaționale integrative 
 III.2.4. Educația incluzivă, nediscriminatorie, 
 desegregată în Legea Nr. 1/2011  
 III.2.5. Educația incluzivă în reglementările și 
 documentele subsecvente Legii Nr.  
 1/2011 (Legea Educației Naționale) 
                               III.2.5.1. Reglementări privind asistența 
            socială, organizarea și funcționarea 
            învățământului special și special integrat 
            III.2.5.2. Programul „A doua șansă”  
            III.2.5.3. Reglementările privind          
            circumscripțiile școlare, înscrierea copiilor 
            în clasa pregătitoare, a  normelor         
            metodologice privind determinarea 
            costului standard per elev și a  criteriilor de 
            evaluare școli și cadre  didactice 
            III.2.5.4. Noul Regulament de organizare și        
            funcționare a unităților de învățământ  
            preuniversitar,    
 III.2.6. Glosar  de termeni  
Cap. III.3. Educația incluzivă în practicile educaționale 
locale   
 III.3.1. Politicile educaționale pentru incluziune 
 la nivelul județului Cluj 
 III.3.2. Programe și proiecte derulate în orașul 
 Cluj în domeniul incluziunii școlare a copiilor 
 romi dezavantajați 
Cap. IV. Obiective strategice 
Cap. V. Direcții strategice 
Cap. VI. Programe operaționale și măsuri   

Capitolul I. ARGUMENT 

OBIECTIVELE STRATEGIEI  

- promovarea înțelegerii școlilor incluzive și a 
educației incluzive, ca o strategie ce pune în 
mișcare la nivelul întregului oraș un set de 
mecanisme și servicii capabile să asigure 
accesul la educație de calitate ca serviciu public 
și drept social al persoanelor aparținând unor 
grupuri dezavantajate și marginalizate social, 
acordând atenție deosebită familiilor, 
grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de 
locuire dezavantajate (în condiții locative 
precare, în nesiguranță locativă, în medii 
poluate, segregate și stigmatiza(n)te)   

- asumarea și susținerea accesului la unitățile 
învățământului de masă al copiilor de etnie 
romă din comunitățile marginalizate din Pata 
Rât, și prin asta contribuirea la desegregarea 
socio-teritorială a zonei, obiectiv asumat de 
Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 
(prin facilitarea instituțională a înscrierii copiilor 
din Pata Rât în școlile orașelor, susținerea 
participării lor școlare, servicii necesare etc); 

- susținerea școlillor din rețeaua școlilor 
incluzive pentru ca 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 în 
particular a persoanelor cu domiciliul în zone 
urbane marginalizate;  

- identificarea față de obiectivele de mai sus a 
responsabilităților diverselor instituții, cum ar fi 
școlile din oraș, Inspectoratul Școlar Județean, 
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca, ONG-uri din domeniu, precum și 
modalitățile lor de colaborare cu acest scop.   
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BAZELE STRATEGIEI 

- Strategia  Inspectoratului Școlar Județean 
Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a 
grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-
2007 și 2009-2012,  

- Studiul de evaluare a gradului de incluziune a 
şcolilor clujene din 2009 realizat de 
Inspectoratul Școlar Cluj prin Programul 
Județean Observatorul Educației Incluzive în 
Școala Clujeană; 

- Strategia pe educație a Județului Cluj 2013-
2016;  

- Capitolul de Incluziune Socială a Strategiei de 
Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-
2020, adoptată de Consiliul Local în septembrie 
2015 

- legislația românească cu privire la educația 
incluzivă, la accesul la educație școlară a 
grupurilor vulnerabile, la desegregare școlară și 
alte componente relevante educației incluzive;     

- rezultatele activităților (inclusiv a cercetării) 
din cadrul proiectului ROMEDIN implementat 
printr-un parteneriat între Fundația Desire, 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și alte organizații și 
instituții din oraș.  

Astfel, "Strategia rețelei clujene a școlilor 
incluzive" își propune să aducă completări la 
direcțiile strategice și planurile de măsuri din 
domeniul educației incluzive asumate de 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj pe baza 
experiențelor proiectului ROMEDIN. 

 

 

 

Capitolul II. PRINCIPII ȘI VIZIUNE 

 

"Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive" se 
bazează pe viziunea unei societăți drepte, care 
asigură condiții și instrumente adecvate tuturor 
cetățenilor săi prin care aceștia pot trăi în mod 
efectiv cu drepturile lor asigurate de lege. Ea 
consideră că, accesul la educație școlară este 
un drept social care la rândul său funcționează 
atât ca mijloc al accesului la alte drepturi 
sociale, cât și ca rezultat al acestora: dacă 
oamenii au șansa să locuiască în condiții 
adecvate și să aibă acces la locuri de muncă 
decente, atunci vor putea asigura participarea 
școlară a copiilor lor.    

      

"Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive" 
susține un sistem public de educație școlară 
care contribuie la prevenirea și combaterea 
marginalizării sociale, și la reducerea 
inegalităților sociale, sau, altfel spus, ea 
promovează un sistem al educației incluzive 
care, astfel, funcționează ca mijloc al incluziunii 
și dreptății sociale.   

 

"Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive" 
înțelege educația incluzivă ca un set de 
principii, mecanisme și servicii ce asigură 
accesul la educație școlară de calitate a 
grupurilor dezavantajate și marginalizate 
social, acordând atenție deosebită familiilor, 
grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de 
locuire dezavantajate (în condiții locative 
precare, în nesiguranță locativă, în medii 
poluate, segregate și stigmatiza(n)te). 
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Capitolul IV. 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Obiectiv strategic 1. Crearea rețelei școlilor 
incluzive  
 
Obiectiv strategic 2. Asigurarea accesului la 
unitățile învățământului de masă din Cluj-
Napoca al copiilor de etnie romă din 
comunitățile marginalizate din zona Pata 
Rât, fapt prin care această Strategie va putea 
contribui la desegregarea socio-teritorială a 
zonei (obiectiv asumat la rândul său de 
Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020), 
precum și la facilitarea participării școlare a 
copiilor cu domiciliul din alte zone 
dezavantajate ale orașului.   
 
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.  
 
Obiectiv strategic 4. Întărirea statutului 
învățământului cu predare în limba romani 
astfel încât acesta să devină un mijloc al 
împuternicirii și recunoașterii culturale. 
 
Obiectiv strategic 5. Promovarea educației 
pentru drepturile omului și pentru dreptate 
socială, precum și a educației interculturale și 
antirasiste în școlile orașului. 

Capitolul VI. 

PROGRAME OPERAȚIONALE ȘI MĂSURI3 

(definite sub cele cinci obiective strategice și 
direcțiile strategice subsecvente) 

Obiectiv strategic 1 

Crearea rețelei școlilor incluzive4  

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.5  

Program operațional 1.1: Stabilirea cadrelor de 
colaborare în rețeaua școlară clujeană 

Program operațional 1.2: Asigurarea 
condițiilor de funcționare a rețelei  

 

                                                 
3
 Măsurile definite sub fiecare Program operațional 

nu sunt prezentate în acest buletin informativ din 
motive de spațiu, ele fiind accesibile aici: 
www.desire-ro.eu   

4
 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 cetățenești active 
în societate, și al educării în spiritul demnității, 
toleranței şi respectării drepturilor şi libertăților 
fundamentale ale omului. 

5
 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 susținerea 
parteneriatelor cu instituțiile publice pentru 
dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile 
educației şi formării profesionale). 
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Obiectiv strategic 2 

Asigurarea accesului la unitățile învățământului 
de masă din Cluj-Napoca al copiilor de etnie 
romă din comunitățile marginalizate din zona 
Pata Rât, fapt prin care această Strategie va 
putea contribui la desegregarea socio-
teritorială a zonei (obiectiv asumat la rândul 
său de Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-
2020), precum și la facilitarea participării 
școlare a copiilor cu domiciliul din alte zone 
dezavantajate ale orașului.   

 

Direcția strategică 2.1. 

Facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din 
Pata Rât și din alte zone defavorizate în școlile 
orașului prin introducerea în metodologia 
înscrierii în clasa pregătitoare a perspectivei 
interzicerii segregării școlare ca formă gravă de 
discriminare, cu consecințe negative asupra 
accesului egal al copiilor la o educație de 
calitate. 

 

Program operațional 2.1.1: Alocarea locurilor 
în clasa pregătitoare în vederea evitării 
segregării școlare legate de segregarea 
rezidențială 

 

Program operațional 2.1.2: Informarea și 
consilierea părinților cu privire la locurile 
alocate în clase pregătitoare pentru copii de 
etnie romă cu domiciliul în zone segregate  

 

 

 

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 școală6 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).   

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, respectiv  printre subiectele abordate 
de diversele structuri organizatorice din școli 
(evaluarea caracterului incluziv al școlii, 
identificarea unor acțiuni comune pe care să le 
deruleze cu scopul îmbunătățirii caracterului 
incluziv al școlii). 

                                                 
6
 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. Modelul se bazează pe prevederile 
Anexei la ordinul Ministrului Educației, 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 proiectului ROMEDIN.  
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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 

Punerea în funcțiune a unor măsuri de susținere 
și recunoaștere adecvată a 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 

 

Program operațional 3.2: Recunoașterea și 
recompensarea școlilor incluzive și activităților 
din domeniu ale cadrelor didactice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Plan 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 

 

Plan 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  
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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. 
 

 

 

 

Plan operațional 5.1: Activități curriculare 

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 dirigenție) cu 
2 clase: una de liceu şi una de şcoală 
profesională cu mulți 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 

 

 

 

 

 

Plan operațional 5.2: Activități extra-
curriculare  

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 de 
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 
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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 experiență cu oraşele înfrățite 
cu oraşul Cluj-Napoca, cu experiență pe 
această componentă; mediatizată pe toate 
canalele mass-media 

5.2.6. Realizarea de schimb de experiență 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" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe lângă discutarea, completarea și/sau 
detalierea programelor operaționale și ale 

măsurilor propuse la punctul II al întâlnirilor, în 
ultima parte a acestora participanții/ 

participantele  au fost rugați/rugate să își 
prezinte ideile în legătură cu (1) ce ar dori ei/ele 

să se schimbe, și (2) ce își propun să facă în 
vederea promovării Strategiei.  

 

Ce aș dori să se schimbe? 

 Atitudinea față de acești tineri și dorința 
lor de a ieși din „tipare”. Să luptăm cu 
toții pentru a sparge aceste limite de 
atitudine. 

 Mi-aș dori ca toate școlile din Cluj să își 

manifeste disponibilitatea de a-i 

școlariza pe acești copii / tineri. 

 ... mentalitatea mi se pare că ar trebui  

schimbată în ambele părți. 

 Cadrul legislativ referitor la incluziune 

(metodologii, regulamente, norme de 

aplicare, indicatori ai incluziunii) 

 Deschiderea părinților față de nevoile 

copiilor din Pata Rât. 

 Comunitatea să înțeleagă că este o 

problemă care ne privește pe toți. 

 Percepția oamenilor în primul rând, 

pentru că, într-adevăr, dacă într-o școală 

sunt mai mulți elevi din Pata Rât, ceilalți 

părinți își mută copiii. 
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 Aș dori ca fiecare școală să școlarizeze 

un număr de copii din Pata Rât, direct 

proporțional cu numărul de elevi din 

școală. Știucă, copiii noștri sunt tare 

bucuroși că merg la școli diferite, și sunt 

fericiți că sunt văzuți ca toți copiii din 

clasele lor.  

 Aș dori să nu mai fim segregați și jigniți 

la școlile din oraș, și să fim egali cu toții. 

 Mentalitatea majorității și a minorității, 

însoțită de acțiuni clare la nivel 

individual și de familii. 

 Aș dori să se cunoască mai multe 

informații despre acești tineri în școlile de 

masă.   

 Să se aloce 3-5 locuri pentru romi în 

fiecare școală la nivelul clasei 

pregătitoare fără a se șine cont de 

circumscripție, și să se asigure transport 

școlar.  

 Sensibilizarea elevilor români cu privire 

la modul de abordare a copiilor de alte 

etnii, printre ei e etnie romă.  

 Școala să ofere activități educative 

suplimentare pentru elevii integrați 

proveniți din medii defavorizate.  

 Să se înscrie elevi din comunități 

defavorizate în clasele pregătitoare și 

clasele a V-a pe locuri suplimentare.  

 În evaluarea externă a școlii să se 

introducă și recunoască adecvat criteriul 

incluziunii școlare.  

 

 

 

 

 

 

Ce aș putea face eu? 

 

 Participarea la acțiuni de voluntariat 
alături de copii din școlile de oraș. 

 Aș putea promova parteneriate între 

școala noastră și alte școli. 

 Să organizez diferite activități 

extrașcolare în care elevii să poată fi 

valorizați să nu abandoneze școala. 

 Să le ofer toată dragostea și priceperea 

copiilor pe care-i am deja „în grijă”, de a 

căror educație sunt direct responsabilă. 

 Ar fi util să-i învăț pe elevii mei să-și 

susțină colegii romi în procesul de 

integrare în mediul școlar. 

 Să susțin și să promovez școlile care 

acordă incluziunii un loc important din 

punctul de vedere al dezvoltării 

instituționale (de exemplu propuneri de 

modificare a metodologiilor de evaluare 

prin alocarea unui număr de puncte 

important incluziunii și facilitării 

acessului la educație). 

 Le-aș putea vorbi elevilor despre dreptul 

la educație al copiilor din Pata Rât. 

 Să acord sprijin profesional elevilor. 

 Să fac cunoscute și altor persoane 

problemele locuitorilor din această zonă. 
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 Consilierea părinților în legătură cu rolul 

acestora în integrarea copilului în școală.  

 Constituirea unui grup de lucru împreună 

cu profesorii de la clasă, consilierul, 

logopedul, pentru facilitarea integrării 

elevilor defavorizați și evitarea eșecului 

școlar.  

 Aș face mult mai mult, dar nu am 

suficientă putere, de aceea avem nevoie 

de ajutorul Dumneavoastră.   

 Aș putea disemina informațiile primite, 

aș putea ori sprijin acestor copii dacă ar 

ajunge să fie înscriși în școala în care 

funcționez. 

 Să promovez proiecte de Hotărâri de 

Consiliu Local pentru susținerea 

financiară a programelor ce vizează 

școlile incluzive, să contribui la realizarea 

de parteneriate între Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul 

Școlar Județean Cluj, să utilizez pagina 

de internet a Direcției de Asistență 

Socială și Medicală pentru promovarea 

școlilor incluzive,  și să implic 

organizațiile neguvernamentale 

partenere în promovarea programelor 

școlilor incluzive. 

 Aș dori să mă implic în acțiuni ce 

conștientizează în rândurile părinților 

ne-romi că și copiii romi au dreptul la 

educație. 

 Parteneriate cu alte școli sau clase care 

au un număr mai mare de elevi romi.  

 Să integrez tematica educației și școlii 

incluzive în consiliul de administrație, în 

consiliul elevilor sau chiar la orele de 

consiliere.  
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Detalii despre proiect 

 

În limba română: 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 

http://coastei-ro.eu/?page_id=30  

 

 

În limba engleză:  

http://www.desire-ro.eu/?page_id=968, 

http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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"Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor" (ROMEDIN - Educație 

pentru incluziune și dreptate socială) 

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-

2014. 

 

 

Suport tehnic, Fundația Desire: 

Noémi Magyari, asistent manager proiect 

Daniela Stoica, PR proiect 
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