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Alaturati-va Retelei Internationale Romani!
Dorim sa va informam despre Reteaua Internationala Romani – o platforma online care isi
propune sa atraga atentia asupra experientelor educationale de succes care au contribuit la
incluziunea copiilor romi.
Ce este aceasta retea?
Este un instrument care are ca scop generarea de dezbateri pe forum, atat despre proiect cat si
despre metode de imbunatatire a incluziunii educationale a romilor in Europa.
De ce sa ne inscriem pe retea?
Prin inscrierea pe retea veti primi oportunitatea sa invatati despre problemele cu care se
confrunta romii, in tara dumneavoastra sau in alte tari; puteti invata despre experiente
educationale de success; puteti schimba informatii despre practici educationale de succes;
puteti urmari progresul proiectului ROM-UP!; puteti impartasi informatii despre munca
dumneavoastra si veti avea acces la idei noi pentru viitoare proiecte.
Cine se poate inscrie?
Oricine este interesat de incluziunea romilor poate sa se inscrie pe retea. In mod special
incurajam inscrierea membrilor comunitatilor rome, activistilor romi si organizatiilor rome,
profesori si alti actori educationali, factorilor de decizie politica, cercetatorilor si authoritatilor
locale, regionale, nationale si europene.
Cum va puteti inscrie?
Pentru a accesa Reteaua Internationala Romani trebuie doar sa vizitati site-ul nostru http://romup.eu/romani-network-ro si completati formulatul de inregistrare online.

Ghidul electronic
Pentru a disemina cele mai bune experiente educationale de succes in incluziunea romilor si
pentru a incuraja transferul acestora in alte contexte nationale, realizam in cadrul proiectului
un ghid. Ghidul se adreseaza organizatiilor rome, autoritatilor locale, regionale si nationale,
NGO-urilor si societatii civile.
In acest ghid puteti gasi descrierea celor 11 experiente educationale care promoveaza educatia
romilor si vocile actorilor implicati in aceste experiente. De asemenea, ghidul include
recomandari si strategii nationale viabile pentru implementarea experientelor educationale de
succes la nivel regional si/sau national.
Ghidul va fi disponibil in curand pe site.
Concluzii ale intalnirilor grupurilor nationale de lucru
Grupurile nationale de lucru organizate in Spania, Grecia, Romania, Bulgaria si Irlanda au fost
alcatuite din: femei rome fara studii academice, respectate in comunitatea lor si active in
promovarea valorilor si culturii rome; profesori care lucreaza in scoli cu un procentaj inalt de
elevi romi, mediatori, reprezentamti ai autoritatilor; actori de la nivel local/regional implicati in
problematica roma si de asemenea cu rol de decizie; barbati romi; femei rome care lucreaza in
proiecte educationale implementate in comunitati rome.
In fiecare tara cate 2 intalniri ale grupului de lucru au fost organizate, iar principalul punct de
discutie a fost in primul rand, prezentarea proiectului, scopul, activitatile si rezultatele
asteptate, prezentarea experientelor educationale de succes si colectarea de idei initiale despre
viabilitatea si transferarea acestora. Discutiile de la intalniri s-au concentrat de asemenea pe
actiunile care ar putea fi implementate in favoarea copiilor romi si pentru a asigura o
participarea mai mare din partea parintilor la intregul proces educational. In timpul celei de-a
doua intalniri, partenerii nationali, impreuna cu membrii grupurilor de lucru au creat o strategie
nationala de viabilitate care ii poate ajuta pe actorii interesati de domeniul educatiei sa
transfere si sa implementeze mai departe in tara lor experientele educationale de succes.
Pentru mai multe informatii despre grupul national de lucru va rugam sa vizitati site-ul nostru
For more information about the national working groups please visit our website http://romup.eu/activities-ro.
Conferinta finala a proiectului
Conferinta finala a avut loc in data de 21 februarie 2013 la Palamentul european, Biroul
Reprezentativ al Comisiei Europene in Barcelona. Participantii au fost reprezentati ai Comisiei

Europene din Barcelona, activisti si organizatii rome, reprezentanti ai autoritatilor cu
competente in educatia si incluziunea romilor, si de asemenea si studenti.
In timpul proiectului rezultatele proiectului si experientele educationale de succes au fost
prezentate de catre actorii romi implicati in aceste proiecte: copii romi, parinti si alte persoane
de etnie roma care au facut parte din experiente.
Prin intermediul meselor rotunde si prin discutiile organizate, vorbitorii au aratat cu suficiente
dovezi ca incluziunea romilor cu succes in educatie este posibila prin implementarea de actiuni
educationale de succes si prin redistribuirea resurselor curente.
Impactul conferintei a fost resimtit la scurt timp dupa eveniment. Doua zile dupa conferinta,
guvernul regional s-a angajat public cu Consiliul Consultativ al planului integrat pentru
incluziunea romilor in Catalunia sa puna in aplicare o actiune de succes educational, cel putin
intr-un cartier cu colaborarea municipalitatii locale si organizațtiile de romi. In cele din urma,
este important de menționat impactul conferintei in mass-media locala, regionala si nationala
din Spania, unde mai multe stiri despre conferinta finala ROM-UP! au fost publicate.
Mai multe informatii despre conferinta vor fi publicate pe site la adresa: http://romup.eu/activities-ro.
Implicati-va in proiectul nostru
1. Trimiteti experiente educationale de succes!
Va rugam sa ne trimiteti propunerile dumneavoastra folosind formularul special, care poate fi
gasit pe site-ul nostru, via e-mail la: info@rom-up.eu.
Asteptam cu nerabdare sa citim propunerile dumneavoastra pentru experientele educationale
de succes!
2. Informati-va!
Rezultate noi ale proiectului disponibile pe site-ul nostru:
- Newsletter 4
- Fotografii de la conferinta proiectului
Vom adauga regulat informatii si documente pe site.
Site-ul proiectului: www.rom-up.eu
Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta punctul
de vedereal autorilor, iar Comisia nu poate fi facuta raspunzatoare pentru modul in care aceasta
informatie va fi utilizata.

