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SEGREGAREA {COLAR~,
SUB LUPA SOCIET~}II CIVILE

ROMANI CRISS
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Telefon : +4 021 310 7070; Fax : +4 031 815 7623
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ROMANI CRISS

În anul 2003, Romani CRISS a semnalat
primul caz de segregare şcolară, care a
fost sancţionat de Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării (CNCD),
cu avertisment contravenţional;
În anul 2005, Romani CRISS împreună cu
un grup de instituţii publice şi organizaţii
neguvernamentale au iniţiat “Memorandumul de cooperare privind asigurarea
accesului copiilor şi tinerilor romi din
România la un învăţământ de calitate prin
desegregare şcolară şi promovarea
educaţiei pentru identitate”, depus la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).
Documentul a fost semnat în 2006 de toţi
partenerii;
Între anii 2006-2007, Romani CRISS a
documentat alte 25 de cazuri de
segregare şcolară a elevilor romi, în urma
cărora s-au trimis plângeri către CNCD şi
au fost iniţiate acţiuni în instanţă;
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ACCEP}IUNI ALE SEGREG~RII

FORME DE SEGREGARE {COLAR~ A COPIILOR ROMI

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei 1540/19.07.2007, segregarea este o
formă gravă de discriminare, cu consecinţe negative asupra accesului egal al
copiilor la o educaţie de calitate;

Segregarea în şcoli frecventate în
majoritate de elevi romi (aşa zisele
„şcoli ţigăneşti”);

Constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparţinând
etniei rome în grupe / clase / clădiri / şcoli / alte facilităţi, astfel încât procentul
elevilor aparţinând etniei rome din totalul de elevi din şcoală/clasă/grupă este
disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară il
reprezintă din totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ
teritorială;

Îndrumarea şi direcţionarea deliberată
a copiilor romi către grădiniţe / şcoli
segregate din cadrul sau de lângă
cartierele locuite de romi, în condiţiile în
care sunt accesibile grădiniţe / şcoli
mixte;
Plasarea tuturor copiilor care nu au
frecventat grădiniţa în aceeaşi clasă I;

Separarea care rezultă din practici
precum: plasarea într-o singură clasă a
copiilor care s-au înscris târziu la
şcoală sau păstrarea intactă de clase
de romi când copiii sunt transferaţi de
la o grădiniţă sau şcoală segregată întro şcoală mixtă;
Plasarea în grupe/clase/şcoli separate
a copiilor romi diagnosticaţi ca având
dificultăţi de învăţare/CES (Cerinţe
Educaţionale Speciale);

Plasarea deliberată, în cadrul unei şcoli
mixte, a elevilor romi în grupe / clase /
clădiri / alte facilităţi destinate doar lor;
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CONSECIN}E ALE SEGREG~RII {COLARE

EXIST~ LEGI {I CE SPUN ELE?

Conform Raportului EUMAP "Accesul egal la educaţie de calitate pentru copiii
romi - 2007" realizat de către Open Society Institute, citând informaţii furnizate de
Ministerul Educaţiei, aproximativ 45% din şcolile şi grădiniţele din România ar
putea fi considerate ca fiind segregate;

Demersurile societăţii civile s-au
materialiazat în 2007 printr-un Ordin al
Ministrului nr. 1540/19.07.2007 privind
interzicerea segregării şcolare a copiilor
romi şi aprobarea metodologiei pentru
prevenirea şi eliminarea segregării

În şcolile cu un număr semnificativ de romi sau la clasele cu prezenţă majoritară
a copiilor romi, calitatea educaţiei primite de elevi este mai scăzută decât calitatea
educaţiei în şcolile cu altă majoritate etnică sau clasele cu colective de elevi mixte
din punct de vedere etnic;
Rata de promovabilitate a elevilor romi din şcolile segregate la examenul de
capacitate din anul 2007 a fost de 14%, iar în 28% dintre scolile segregate
promovabilitatea la examenul de capacitate a fost de 0%;
Pentru ciclul primar, 52,67% băieţi romi şi 52,80% fete rome din numărul total de
elevi romi sunt înscrişi în şcoli segregate;
Pentru ciclul secundar inferior, ca procent din romii înscrişi, 37,88% băieţi şi
41,15% fete sunt înscrişi în şcoli segregate;

ROMANI CRISS

şcolare a copiilor romi;
Tot în anul 2007 a fost aprobat şi
Ordinul nr. 1529/18.07.2007 privind
dezvoltarea problematicii diversităţii în
curriculumul naţional;

CARE ESTE REALITATEA?
În ciuda celor două ordine ale MEC
privind desegregarea şi educaţia
interculturală, nu există încă practici de
punere în aplicare a acestor documente
şi nici sancţiuni precise pentru nerespectarea lor;
Aplicarea acestora la nivel local depinde
exclusiv de bunăvoinţa şi interesul
inspectoratelor şi managerilor şcolari;
Perpetuarea situaţiilor de separare a
copiilor în clase segregate, precum şi
lipsa acţiunilor concrete ale şcolilor pentru
promovarea acţiunilor interculturale;

Consecinţa directă a segregării fizice a
copiilor romi de copiii majoritari este
calitatea scăzută a educaţiei în clasele de
romi;
Clădirile de şcoală “rome” sunt mai vechi
şi mai aglomerate şi nu au, de cele mai
multe ori, o bibliotecă;
67% din “şcolile rome” au un deficit de
profesori calificaţi;
Printre şcolile cu 50% sau mai mulţi elevi
romi, deficitul este de peste 80%;
Rata de transfer în rândul profesorilor
este semnificativă;

ROMANI CRISS
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CE TREBUIE S~ SE SCHIMBE?

CE |{I PROPUN ROMANI CRISS {I PARTENERII S~I?

Viziunea şcolilor şi a inspectoratelor trebuie să fie sensibil diferită de cea din
prezent, însoţită de o conştientizare a consecinţelor practicii de separare fizică a
elevilor romi de cei majoritari;

Să reducă riscul de părăsire timpurie a
şcolii în rândul elevilor romi prin
elaborarea unei metodologii de
combatere a segregării;

Cadrele didactice trebuie formate în direcţia implicării eficiente în combaterea şi
eliminarea prejudecăţilor şi a stereotipurilor privind romii din şcoli;
Implicarea părinţilor romi şi a liderilor comunitari în educaţia copiilor romi trebuie
să crească, astfel încât, neîncrederea reciprocă dintre cele două verigi, şcoală şi
familie, să dispară;
Instituţiile responsabile cu elaborarea politicilor în domeniul educaţiei, MEC şi
comisiile parlamentare pe educaţie, ar trebui să formuleze sancţiuni clare
împotriva practicii de segregare a elevilor romi;
Îmbunătăţirea comunicării, informării şi diseminării informaţiilor între instituţiile
care se ocupă de educaţia romilor;

ROMANI CRISS

Să crească nivelul de înţelegere şi
acceptare dintre elevii romi şi neromi

prin socializare, oferirea de informaţii şi
resurse;
Să faciliteze accesul egal al romilor pe
piaţa muncii, prin creşterea nivelului de
educaţie;

CE FACEM MAI EXACT?
Dezvoltăm planuri de desegregare în
90 de şcoli din 4 regiuni ale ţării: NordVest, Centru, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov,
pe o perioadă de 3 ani;

Îmbunătăţim relaţionarea dintre elevii
romi şi neromi prin organizarea a 20 de
tabere interculturale şi ateliere educaţionale pentru 500 de elevi din 4 regiuni;

Formăm 150 de cadre didactice pentru
a lucra cu copiii într-un mediu
intercultural, prin 6 sesiuni de formare,
în 4 regiuni;

Desfăşurăm campanii de conştientizare în 40 de comunităţi, dintre care
10 comunităţi tradiţionale, pentru
prevenirea abandonului şcolar în
rândul elevilor romi;
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REZULTATE A{TEPTATE

CINE NE SPRIJIN~?

90 de parteneriate încheiate cu şcoli
din 4 regiuni ale României pentru
aplicarea planurilor de desegregare;

90 de persoane publice şi / sau
reprezentanţi ai minorităţilor care să
promoveze mesajul proiectului;

150 de cadre didactice, manageri de
şcoli şi personal care lucrează cu elevii
romi formaţi în domeniul interculturalităţii, diversităţii, desegregării şcolare;

90 parteneriate şcoală-comunitatepărinţi;

1 curriculă pentru formarea de cadre
didactice în domeniul interculturalităţii,
diversităţii, desegregării şcolare;
90 de planuri anuale de activităţi
interculturale pentru fiecare şcoală;
90 de profesori responsabili cu
implementarea planurilor de activităţi;

10 ateliere educaţionale - 250 de elevi
romi admişi pe locurile speciale la liceu
vor fi formaţi pentru destigmatizare şi
afirmarea stimei de sine;
10 tabere interculturale -250 de copii
informaţi depre stereotipuri, prejudecăţi;
90 de dezbateri în liceele din 4 regiuni;

ROMANI CRISS

Proiectul “Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor
romi” este dezvoltat de Romani CRISS şi implementat în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Asociaţia “Sanse Egale” (Sălaj), Asociaţia Alianţa
Romilor din Galaţi şi Asociaţia Rroma Heart „llo Rrom” (Braşov).
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani, decembrie 2008 – decembrie
2011 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în oameni”.

