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REZUMAT
Dintre copiii romi care au abandonat [coala, un procent de 4,2% au
frecventat cre[a, \n timp ce pentru copiii care [i-au continuat cariera [colar`,
procentul este aproape dublu (8,1%). Copiii care au frecventat cre[a provin
\n general din familii mai dinamice pe pia]a for]ei de munc` [i care au un
nivel de educa]ie mai ridicat. Copiii romi care au frecventat cre[a vin \ntr-o
mai mic` m`sur` din familii tradi]ionale, ponderea familiilor \n care se
vorbe[te de obicei limba romani fiind de doar 12,8% \n timp ce pe total
e[antion procentul familiilor \n care limba romani este folosit` cotidian este
de 61,9%.
Motivul cel mai frecvent pentru care copiii nu merg la cre[` este absen]a
institu]iei din zona de reziden]` (29,6%). Un al doilea motiv este lipsa
resurselor financiare (23,6%). Slaba acoperire cu institu]ii de tip cre[` \n
mediul rural este mai frecvent invocat` ca motiv al ne\nscrierii la cre[`
(52,4%) prin compara]ie cu mediul urban (6,8%).
Trei sferturi (75,9%) dintre copiii romi care au abandonat educa]ia nu au
mers la gr`dini]`. Procentul copiilor care au frecventat gr`dini]a din
e[antionul de gospod`rii de romi \n care to]i copiii particip` \n prezent la
educa]ie este sensibil mai ridicat (66,6%), comparabil cu participarea la
gr`dini]` pe ansamblul popula]iei României (72,8%). Participarea la gr`dini]`
\n mediul rural este mai ridicat` (36,7%) comparativ cu mediul urban
(17,8%).
La vârsta de 3 ani, participarea copiilor romi la educa]ia pre-primar` este de
peste 12 ori mai mic` decât media general` pentru România. La 4 ani,
decalajul se reduce la o participare de 7 ori mai redus` a copiilor romi decât
a mediei na]ionale, iar la 5 ani decalajul scade, participarea copiilor romi fiind
de aproximativ 5 ori mai redus` decât cea pe ansamblul ]`rii.
|n timp ce, \n medie, pentru contingentul de copii de 6 ani \n Uniunea
European` tendin]a este ca aproape trei sferturi dintre ei s` frecventeze [coala
([i doar un sfert gradini]a), \n România tendin]a este invers`, aproximativ trei
sferturi dintre copii fiind \n gr`dini]` [i doar un sfert \n [coal`. La vârsta de 6
ani, ponderea copiilor romi care sunt la [coal` este de peste 5 ori mai mic`
decât media na]ional`.
5

Motivul principal pentru ne\nscrierea la gr`dini]` este lipsa resurselor
financiare (44,7%).
57,6% dintre p`rin]i au afirmat c` unul dintre copiii lor este \n abandon de
la gr`dini]` sau [coal` [i 21,1% au avut doi copii \n aceast` situa]ie.
44,22% dintre copiii afla]i \n categoria de vârst` 7-11 ani se afl` \n situa]ie
de neparticipare/abandon [i 64,62% dintre copiii afla]i \n categoria de vârst`
12-16 ani se afl` \n situa]ie de neparticipare/abandon.
Principalele motive pentru abandonul [colar sunt de ordin economic (41,8%).
Al]i p`rin]i (12,5%) au plasat responsabilitatea renun]`rii copiilor la [coal` pe
seama sistemului [colar. Interviurile de grup au relevat multe manifest`ri ale
tratamentului inegal [i dezavantajos la care p`rin]ii [i/sau copiii lor au fost
supu[i la [coal` din partea cadrelor didactice, copiilor [i p`rin]ilor majoritari.
Doar 29,2% dintre p`rin]ii celor care au cel pu]in un copil care nu mai este
\nscris la [coal` au afirmat c` acesta nu munce[te deloc, \n timp ce 56,4%
dintre ei au sus]inut c` acel copil munce[te ocazional sau frecvent \n
gospod`rie, iar 22,7% au invocat munca ocazional` sau frecvent` \n afara
gospod`riei.
C`s`toria nu este un motiv important pentru p`r`sirea [colii; doar 6,6%
p`rin]i au invocat acest motiv. Este \ns` important de subliniat c` toate cele
41 de cazuri de abandon [colar din cauza c`s`toriei se refer` la fete.
Repeten]ia nu a fost amintit` de p`rin]i printre motivele renun]`rii la [coal`,
chiar dac`, \n medie, copiii lor au repetat clasele de 1,7 ori. Cei mai mul]i
dintre copiii care au renun]at la [coal` (47,6%) au r`mas repeten]i o dat`,
38% de dou` ori [i 12% de trei ori.
|n cazul copiilor care nu au fost niciodat` \nscri[i la [coal`, motivul principal
al ne\nscrierii \l reprezint` lipsa resurselor financiare (55,8%). La ace[tia,
putem ad`uga \nc` 13,7%, care au ca motiv munca \n gospod`rie. |n cazul
copiilor din categoria de vârst` 12-16 ani, munca \n gospod`rie este
desemnat` ca motiv de ne\nscriere de o treime din responden]i, \n vreme ce
pentru segmentul de vârst` de 7-11 ani nu exist` niciun astfel de caz.
Sunt de dou` ori mai mul]i p`rin]i care nu [i-au \nscris copilul la [coal` din
motive economice \n mediul urban decât la sate (6,1% [i, respectiv, 2,9%).
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Inutilitatea perceput` a [colii este un motiv al ne\nscrierii mai des \ntâlnit \n
ora[ (17,5%) decât la sat (9,4%). „Inutilitatea [colii” este reiterat` cu o
frecven]` mai redus` la copiii \ntre 7-11 ani decât la cei de 12-16 ani (10,9%
fa]` de 21,1%). Frecven]a mai ridicat` a acestui motiv printre copiii de 1216 ani care nu au fost \nscri[i niciodat` la [coal` [i ponderea mai mare a
fetelor poate ar`ta c`, \n cazul fetelor de aceast` vârst`, [coala ar putea fi
considerat` mai pu]in important` decât \n cazul b`ie]ilor. De 4 ori mai
frecvent [coala este considerat` inutil` \n ora[e (2,9%) fa]` de rural (0,7%).
Lipsa transportului este un motiv al ne\nscrierii invocat numai \n mediul rural.
Majoritatea copiilor nu au nici m`car o mas` a lor unde s`-[i fac` temele, nu
dedic` deloc timp sau dedic` sub o or` preg`tirii temelor, iar familia \i poate
ajuta \n foarte mic` m`sur` \n acest demers.
Majoritatea p`rin]ilor (86,5%) a declarat c` nu exist` nimeni din anturajul
apropiat al copilului care s` fi f`cut mult` [coal`, iar dintre cei pu]ini care au
afirmat contrariul, 38,6% consider` c` aceast` persoan` nu are succes \n
via]`.
Marea majoritate a responden]ilor (65%) afirm` c` motivul pentru care \[i
\nscriu copiii la [coal` este a[teptarea ca ace[tia “s` \nve]e carte”. 14,1%
dintre p`rin]i consider` c` este bine s`-[i \nscrie copiii la [coal` pentru ca ei
s` \nve]e o meserie, iar 7,1% afirm` c` frecventarea [colii le-ar asigura un trai
mai bun. A[teptarea ca [coala s` ofere o calificare copilului are o dimensiune
de gen, fiind prezent` aproape exclusiv \n cazul b`ie]ilor.
Aproape jum`tate dintre subiec]i doresc pentru copiii lor un nivel educa]ional
peste nivelul \nv`]`mântului obligatoriu. |n mediul urban, mai mul]i opteaz`
pentru meserii precum patron, vânz`tor, paznic, dar [i contabil, fotbalist,
cosmetician`; \n mediul rural sunt valorizate \n mai mare m`sur` meserii
precum medic, profesor, zidar, mecanic, electrician.
P`rin]ii v`d \n educa]ia [colar` un mijloc prin care copiii lor ar putea s` evite
reproducerea trecutului lor \nc`rcat de multiple greut`]i, dar [i un instrument al
planific`rii viitorului (care poate asigura o meserie, un loc de munc`, independen]`, recunoa[tere, capacitatea de a face ceva pentru comunit`]ile de romi).
P`rin]ii par s` aprecieze cel mai mult calit`]i ale cadrelor didactice, precum
seriozitatea, devotamentul, lipsa lor de discriminare, severitatea [i capacitatea
lor de a disciplina. 38% dintre p`rin]i se declar` a fi nemul]umiti de cadrele
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didactice ale [colii \n care a \nv`]at copilul lor. 34,5% dintre p`rin]i nu au
niciun motiv de nemul]umire.
P`rin]ii sesizeaz` insensibilitatea cadrelor didactice fa]` de umilin]a [i jena
resim]it` de copiii romi datorat` modului \n care ceilal]i copii se raporteaz`
la ei, dar [i tratamentul discriminator la care unii copii [i p`rin]i romi sunt
supu[i la [coal`, mai ales cei care tr`iesc \n condi]ii precare.
P`rin]ii participan]i la focus grupuri au accentuat c` mediatorul este singura
persoan` de la [coal` care este \n contact direct cu ei, poate comunica cu ei
[i \i ajut`. Ei repro[eaz` cadrelor didactice c` nu se intereseaz` \ndeaproape
de copii, nu \i viziteaz` la domiciliu [i, din cauza acestui dezinteres, nu-[i dau
seama de gravitatea problemelor cu care ace[tia se confrunt`.
|n ceea ce prive[te abilit`]ile [i cuno[tin]ele dobândite la [coal` de c`tre copiii
lor, p`rin]ii, \n mod predominant, (circa 64% dintre ei) sunt mul]umi]i de
acestea. Gradul de mul]umire a p`rin]ilor fa]` de abilit`]ile acumulate la
[coal` de c`tre copiii lor nu pare a fi sus]inut cu ceea ce afirm` ei despre
cuno[tin]ele efective dobândite \n diferite domenii.
51,2% dintre p`rin]i au declarat c` la [colile unde studiaz` copiii lor nu sunt
ore op]ionale de limb` romani. |n propor]ie de circa 63%, respectiv de
aproape 69%, p`rin]ii declar`: copiii lor vorbesc, respectiv \n]eleg bine limba
romani, dar \n materie de scris [i de citit se descurc` mult mai greu.
Majoritatea responden]ilor (24,7%) consider` c` vârsta ideal` a c`s`toriei la
copii ar trebui s` fie de 20 de ani, deci o vârst` care este peste vârsta la care
se finalizeaz` 12 clase. Astfel, \n mod dezirabil, c`s`toria nu ar trebui s` fie
un factor care s` afecteze negativ participarea [colar` (24,7% declar` acest
lucru cu referire la b`ie]i, iar 25,6% cu referire la fete).
|n timp ce 14,2% dintre p`rin]i consider` c` vârsta c`s`toriei la o fat` ar trebui
s` fie 16 ani (deci una la care s-ar putea finaliza nivelul secundar al educa]iei
[colare), procentul celor care declar` aceast` vârst` drept dezirabil` \n cazul
b`ie]ilor este de doar 11,4%. C`s`toriile sub 17 ani sunt dorite \n propor]ie
mai mare pentru fete decât pentru b`ie]i (33%, respectiv 22%).
Majoritatea copiilor (89,3%) au acte de identitate, deci doar pentru 10,7%
dintre copiii responden]ilor lipsa lor ar putea constitui cauza ne\nscrierii la
[coal`, dar trebuie s` men]ion`m c` p`rin]ii nu au amintit acest motiv printre
motivele unei astfel de decizii.
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Absen]a documentelor de identitate la p`rin]i reprezint` o problem`
marginal` dac` ]inem seama de propor]ia persoanelor f`r` acte, dar relevant`
pentru studiul cauzelor ne\nscrierii copiilor la [coal`. Dac` 71,4% dintre
p`rin]ii cu acte [i-au \nscris la un moment dat copiii la [coal`, \n cazul
p`rin]ilor f`r` acte procentul este de numai 55,9%.
47% dintre p`rin]ii intervieva]i consider` c`, \n general, \n [coal`, un copil
rom este tratat la fel cu un copil nerom, \n timp ce 39,9% r`spund c` un
copil rom este tratat, de regul`, mai prost. Percep]ia p`rin]ilor fa]` de
tratamentul copiilor romi \n [coal` este, \n general, mai favorabil` \n cazul
responden]ilor din e[antionul de gospod`rii \n care to]i copiii particip` \n
prezent la o form` de educa]ie, decât \n e[antionul de gospod`rii \n care
exist` copii cu abandon [colar. Astfel, 65% dintre cei dintâi responden]i
consider` c`, \n [coal`, un copil rom este tratat la fel ca un copil nerom [i
26,2% consider` c` un copil rom este tratat mai prost decât un copil care nu
este rom.
Nu sunt diferen]e semnificative \n percep]ia discrimin`rii [colare \n func]ie de
limba care se vorbe[te \n gospod`rie (român`, romani, maghiar`). Stabilitatea
la locul de munc` [i, prin urmare, stabilitatea financiar` a responden]ilor
conduce la o integrare mai bun` din punct de vedere social [i la o percep]ie
a discrimin`rii \n [coal` mai redus`. La fel, responden]ii cu nivele mai ridicate
de educa]ie au tendin]a s` considere c` discriminarea \n [coal` este mai
redus`.
Aproape 60% dintre copiii romi care frecventeaz` gr`dini]a se instruiesc \n
grupe de gr`dini]` segregate (\n care peste 50% dintre copii sunt romi). |n
gr`dini]`, un procent de 11,7% dintre copiii romi \nva]` \n grupe \n care to]i
copiii sunt romi.
|n gospod`riile \n care exist` cel pu]in un caz de neparticipare [colar`, \n
56,5% dintre cazuri elevii romi \nva]` \n clase segregate (\n care peste 50%
dintre elevi sunt romi). Un procent de 9,1% dintre elevii romi \nva]` \n clase
\n care to]i colegii lor sunt romi.
Segregarea este mai accentuat` \n ciclul primar, unde 64,5% dintre elevii
romi \nva]` \n clase segregate, \n timp ce pentru ciclul gimnazial procentul
este de 53% (poate [i din cauza faptului c` ponderea elevilor romi care
parcurg ciclul gimanzial este mai redus`). |n ciclul primar, un procent de
9,8% \nva]` \n clase \n care to]i elevii sunt romi, iar \n ciclul gimnazial
procentul este de 9,5%.
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Tendin]ele de segregare [colar` la nivelul clasei sunt mai accentuate \n mediul
rural, unde 68,6% dintre elevii romi \nva]` \n clase segregate fa]` de un
procent de 47,6% \n mediul urban.
Copiii romi care provin din familii \n care se vorbe[te limba romani \nva]` \n
clase segregate \ntr-un procent de 64% prin compara]ie cu 48,3% \n cazul
copiilor care provin din gospod`rii \n care se vorbe[te limba român`. Acest
fapt poate fi explicat printr-o segregarea reziden]ial`, mai pronun]at` \n cazul
vorbitorilor de limba romani, dar [i printr-o discriminare mai sever` a romilor
tradi]ionali.
72,7% dintre responden]i consider` c` este de preferat ca elevii romi s` \nve]e
\n clase \mpreun` cu copiii neromi. |n timp ce 85,1% dintre subiec]ii care nu
vorbesc limba romani opteaz` pentru o educa]ie integrat`, 65,4% dintre
p`rin]ii care vorbesc limba romani au aceast` op]iune.
Mai mult de trei sferturi dintre subiec]ii romi din e[antion (76,6%) nu au auzit
de Ordinul Ministerului Educa]iei din 2007 privind interzicerea segreg`rii
[colare a copiilor romi. Dintre p`rin]ii care au auzit de acest ordin al
ministerului, de dou` ori mai mul]i (66,4%) s-au informat din mass-media
comparativ cu p`rin]ii (29,3%) care au informa]ia de la [coal`.
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INTRODUCERE
Cercet`rile recente privind participarea [colar` a copiilor de etnie rom` indic`
o stare de fapt \ngrijor`toare: copiii romi au o probabilitate mai mare decât
colegii de alt` etnie de a abandona [coala (EUMAP 2007:25); 4 din 5 copii
ne[colariza]i sunt de etnie rom` (Raportul Comisiei Preziden]iale 2007:8); iar
un nivel semnificativ mai mic de participare [colar` al copiilor romi se
\ntâlne[te atât la \nv`]`mântul primar (idem), cât [i la cel secundar [i superior
(Fleck [i Rughini[ 2008:157;167). Dincolo de participarea [colar` propriu-zis`,
s-a observat un clivaj \ntre atitudinea favorabil` fa]` de educa]ie a p`rin]ilor
[i practica abandonului [colar al copiilor (Barometrul Incluziunii Romilor
2007:72). |n ciuda recunoa[terii problemei, participarea copiilor romi la
educa]ie nu a fost evaluat` \n ultimii ani pe baza unor cercet`ri cantitative.
Studiile publicate recent au realizat fie analiz` secundar` a datelor, fie analiz`
de tip calitativ. Cercetarea de fa]` a plecat de la nevoia de a avea o \n]elegere
clar` asupra dimensiunilor neparticip`rii [colare [i abandonului [i a cauzelor
subiacente acestora, folosind un e[antion reprezentativ la nivel na]ional.
Cercetarea s-a realizat \n cadrul proiectului „Dimensiunile particip`rii
pre[colare [i [colare \n cazul romilor din România”, finan]at de Unicef.
De-a lungul implement`rii, cercetarea a suferit mai multe modific`ri, cele mai
importante fiind decizia de a aplica dou` chestionare distincte (unul dintre
ele \n familiile \n care to]i copiii frecventeaz` [coala, iar cel de al doilea \n
familiile \n care se \nregistreaz` cel pu]in un caz de neparticipare pre[colar`
[i [colar` sau abandon) [i decizia de a suplimenta datele cantitative printr-o
cercetare calitativ`, prin metoda focus-grupului. Ini]ial, echipa de cercetare
proiectase aplicarea unui singur chestionar asupra unui e[antion reprezentativ
la nivel na]ional de adul]i romi cu copii de vârst` pre[colar` [i [colar` \n
gospod`rie, e[antion cu un volum estimat de 1100 de subiec]i [i cu o eroare
de e[antionare maxim admis` de ±3%. Chestionarul ar fi urmat s` colecteze
informa]ii despre unul dintre copii, ales pe baza unei reguli care s` asigure
[anse egale de selec]ie. O astfel de abordare ar fi ridicat cel pu]in dou`
probleme de interpretare: volumul sube[antioanelor „participare” [i
„abandon” (550 subiec]i fiecare) ar fi fost insuficient pentru a extinde datele
ob]inute la nivelul \ntregii popula]ii de copii de etnie rom` cu participare
[colar`, respectiv neparticipare sau abandon (eroarea de e[antionare ar fi fost,
pentru fiecare sube[antion, ±4,2%); \n plus, distribu]ia r`spunsurilor la
anumite variabile ar fi redus num`rul de analize statistice care ar fi putut fi
performate. O alt` problem`, generat` de selec]ia copiilor \n interiorul
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gospod`riei, ar fi fost aceea c`, \n sube[antionul de „participare”, ar fi fost
inclu[i atât subiec]i din familiile \n care to]i copiii frecventeaz` o form` de
educa]ie, cât [i subiec]i din familiile \n care cel pu]in un copil se afl` \n situa]ie
de abandon. Asump]ia inerent` ar fi c` nu exist` diferen]e \ntre copiii din
familiile unde se \nregistreaz` neparticipare [i abandon [i copiii din familiile
unde to]i copiii urmeaz` o form` de educa]ie. Ipoteza noastr` (confirmat`
ulterior de rezultatele ob]inute) a fost c` probabilitatea unui copil cu
participare [colar` la momentul realiz`rii interviului de a abandona ulterior
[coala cre[te \n situa]ia \n care cel pu]in unul dintre fra]ii sau surorile sale se
afl` \n situa]ie de neparticipare sau abandon. Pentru a putea identifica profilul
copiilor romi \n situa]ie de abandon [i a putea realiza compara]ii la nivelul
principalelor variabile \ntre copiii cu abandon [i cei cu participare [colar`, am
luat decizia de a realiza dou` e[antioane distincte, amândou` reprezentative
la nivel na]ional, cu un volum de aproximativ 1100 subiec]i fiecare. Cea de a
doua decizie, de a completa cercetarea prin sondaj cu o cercetare de tip
calitativ, a avut \n vedere identificarea unor factori care influen]eaz` traiectoria
educa]ional` a copiilor romi, al]ii decât cei cuprin[i \n chestionar, \n]elegerea
mai precis` a atitudinii p`rin]ilor romi fa]` de [coal` [i a motivelor care duc
la \ntreruperea temporar` sau definitiv` a parcursului [colar [i ob]inerea de
informa]ii pertinente cu privire la experien]a [colarit`]ii.
Direc]iile majore urm`rite \n chestionarul pentru copiii din familiile \n care se
\nregistreaz` abandon au fost statusul socio-economic al p`rintelui (cu
dimensiunile profil ocupa]ional, nivel de studiu [i bunuri existente \n
gospod`rie), atitudinea p`rintelui fa]` de educa]ie (m`surat` pe baza atitudinii
fa]` de educa]ia pre[colar`, inclusiv educa]ia timpurie; nivelul de educa]ie dorit
pentru copil; ocupa]ia dorit` pentru copil), practica [colariz`rii copilului
(\nscrierea la cre[`, gr`dini]`, [coal`; motivele \nscrierii/ne\nscrierii la diferitele
forme de educa]ie; motivele pentru retragerea copilului din diferite forme de
educa]ie); experien]a [colii [i a [colarit`]ii (segregarea la nivelul institu]iei sau
al clasei/grupei; timpul zilnic alocat de copil preg`tirii lec]iilor, nivelul de ajutor
primit acas`, condi]iile de \nv`]are de acas`, cuno[tin]ele [i abilit`]ile
dobândite, experien]a repeten]iei), satisfac]ia p`rintelui fa]` de institu]ia de
educa]ie (percep]ia calit`]ii relative a [colii frecventate de copil, existen]a
diversit`]ii culturale, satisfac]ia fa]` de abilit`]ile [i cuno[tin]ele dobândite de
copil), factori economici cu poten]ial impact asupra traiectoriei educa]ionale
a copilului (munca \n gospod`rie sau \n afara gospod`riei), factori culturali cu
poten]ial impact asupra traiectoriei educa]ionale a copilului (vârsta dezirabil`
pentru c`s`torie, atât \n cazul fetelor, cât [i al b`ie]ilor; limba vorbit` \n
gospod`rie; afilierea religioas`; participarea religioas`). Majoritatea itemilor
din cele dou` chestionare au fost identici pentru a se putea compara distribu]ia
r`spunsurilor la aceea[i variabil` \ntre cele dou` e[antioane.
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Chestionarele au fost aplicate \n perioada decembrie 2009-ianuarie 2010 unui
e[antion de 985 de adul]i romi cu cel pu]in un copil \n situa]ie de abandon
\n gospod`rie, respectiv unui e[antion de 979 de adul]i romi cu to]i copiii din
gospod`rie \n situa]ie de participare pre[colar` sau [colar`. Etnia subiec]ilor
a fost determinat` prin autoidentificare (chestionarul a fost aplicat numai
persoanelor care, \n momentul aplic`rii chestionarului de selec]ie, s-au
declarat a fi de etnie rom`). Amândou` e[antioanele sunt probabilistice
stratificate. Au fost selectate 56 de comunit`]i compacte de romi din 30 de
jude]e [i municipiul Bucure[ti. M`rimea sube[antioanelor zonale corespunde
procentual popula]iei din teritoriu, determinat` pe baza datelor ob]inute la
Recens`mântul popula]iei din 2002. |n urma analizei bazelor de date s-a
constatat c` o parte din cazurile prezentate cu participare [colar` erau fie
cazuri de ne\nscriere, fie cazuri de abandon. Cazurile respective au fost
eliminate din analiz`, astfel c` volumul final al bazei de date „participare”
este de 760 de cazuri. Eroarea maxim admis` pentru e[antionul cu copii \n
situa]ie de abandon este ±3,1%, \n vreme ce pentru e[antionul cu copii \n
situa]ie de participare este de ±3,5%. E[antionarea s-a f`cut de c`tre Institutul
de Politici Publice (IPP), pe baza unei scheme de e[antionare realizat`
prealabil de Tiberiu Cnab.
Focus-grupurile s-au realizat \n perioada 20 februarie - 5 martie 2010 \n localit`]ile
Cluj-Napoca, Timi[oara, Craiova, Constan]a, Piatra Neam] [i Bucure[ti. Au fost
abordate diferite dimensiuni ale neparticip`rii [i abandonului [colar, incluzând
situa]ia economic`, costurile [colariz`rii, discriminarea, segregarea, absen]a
medierii \ntre cadrele didactice nerome, p`rin]ii romi [i comunitate, mariajele
timpurii, ideologia comunit`]ii cu privire la [coal` ca instrument de mobilitate
social`, experien]a [colii [i limitele educa]iei monoculturale. Participan]ii au fost
selecta]i datorit` familiarit`]ii lor cu problemele educa]iei minorilor. Selec]ia
participan]ilor la focus-grupuri a avut \n vedere reprezentarea echitabil` \n func]ie
de gen (num`r apropiat de femei [i b`rba]i) [i mediu de reziden]` (urban-rural)
[i diversitatea cultural` cât mai mare (au fost selecta]i atât participan]i din
comunit`]i integrate, cât [i din comunit`]i tradi]ionale). Transcrierea focusgrupurilor a fost realizat` de colegii no[tri de la Romani CRISS - Carmen Brici,
Cornel Ciotea [i Roxana Gheorghe, c`rora le mul]umim pentru contribu]ie. De
asemenea, aducem mul]umiri finan]atorului (UNICEF România) pentru
bun`voin]a ar`tat` atunci când am solicitat realizarea unei cercet`ri calitative.
Raportul este structurat \n trei p`r]i distincte: primul capitol vizeaz` educa]ia
timpurie (cre[` [i gr`dini]`), cu accent pe factorii motivatori [i cauzele
ne\nscrierii [i ale slabei particip`ri pre[colare; cel de-al doilea capitol cuprinde
educa]ia [colar`, cu referire la factorii motivatori [i demotivatori ai particip`rii
13

[colare [i la cauzele ne\nscrierii [i abandonului [colar, dar [i aspecte ale rela]iei
dintre participarea [colar` [i statutul socio-economic al p`rin]ilor, posesia
actelor de identitate, participarea copiilor la muncile din gospod`rie [i din
afara gospod`riei, percep]ia p`rin]ilor asupra vârstei dezirabile pentru
c`s`torie, satisfac]ia p`rin]ilor fa]` de [coal` [i oferta [colar` \n general. A treia
parte aduce date despre discriminarea \n educa]ie - percep]ia p`rin]ilor asupra
discrimin`rii etnice \n [coal`, tendin]e ale segreg`rii [colare, cunoa[terea
legisla]iei antisegregare de c`tre p`rin]i.
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1. ACCESUL LA EDUCA}IA TIMPURIE
1.1. Participarea la cre[`
Participarea la cre[` a copiilor romi este relativ sc`zut`, ponderea copiilor
romi care au frecventat cre[a fiind cuprins` \ntre 4,2% [i 8,1%. Procentul de
4,2% participare la cre[` s-a \nregistrat \n baza de date care con]ine cazuri
de copii care au abandonat pe parcursul carierei lor [colare ulterioare, \n timp
ce procentul de 8,1% s-a \nregistrat \n baza de date ce con]ine cazuri de copii
care \n prezent \[i continu` traseul [colar1. |n ceea ce prive[te mediul de
reziden]`, ponderea copiilor care au frecventat cre[a este mai mare \n mediul
rural (5,3%) fa]` de cel urban (3,7%).
Copiii care au frecventat cre[a provin \n general din familii mai dinamice pe
pia]a for]ei de munc`, familii \n care, \n prezent, ponderea casnicelor \n
e[antion este de 25,6% prin compara]ie cu 58,9% pe total e[antion. Astfel,
\n cazul copiilor care au fost la cre[`, ponderea p`rin]ilor angaja]i permanent
este de 28,2% (fa]` de numai 8,3% pe total e[antion).
P`rin]ii copiilor care frecventeaz` cre[a au, \n general, un nivel de educa]ie mai
ridicat decât cel al copiilor ne\nscri[i la cre[`. Astfel, 43,6% dintre p`rin]ii copiilor
care au mers la cre[` au absolvit cel pu]in [coala general`, fa]` de 27,9% pe total
e[antion. Copiii p`rin]ilor cu analfabetism propriu-zis (care nu [tiu s` scrie [i s`
citeasc`) \nregistreaz` cea mai mare propor]ie (97,8% nu frecventeaz` cre[a).
Din punct de vedere al resurselor materiale, copiii cu participare la cre[` au
o probabilitate mai mare decât cei ne\nscri[i ca venitul lunar net al p`rin]ilor
s` dep`[easc` 500 de lei, iar familia s` dispun` de automobil [i bibliotec`.
Astfel, 56,4% dintre familiile ai c`ror copii au frecventat cre[a au, \n prezent,
venituri lunare pe famile de peste 500 RON (36,9% pe total e[antion) iar
18% dintre familii sunt \n posesia unui automobil (14,7% pe total e[antion).
51,3% dintre familiile ai c`ror copii au frecventat cre[a au \n cas` o bibliotec`
prin compara]ie cu 23,8% pe total e[antion.
1

În continuare, analiza se va focaliza doar pe datele referitoare la copiii romi din e[antionul
care con]ine cazurile gospod`riilor în care exist` cel pu]in un copil cu abandon [colar. Vom
semnala în note de subsol (pentru fluen]a textului [i pentru c` raportul se refer` în mod
special la abandonul [colar) datele referitoare la cazurile de gospod`rii în care to]i copiii
particip` la educa]ie atunci când diferen]ele dintre aceste date [i cele din e[antionul de cazuri
de gospod`rii cu cel pu]in un copil cu abandon [colar sunt semnificative.
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Copiii romi care au frecventat cre[a vin \ntr-o mai mic` m`sur` din familii
tradi]ionale, ponderea familiilor \n care se vorbe[te de obicei limba romani
fiind de doar 12,8%, \n timp ce, pe total e[antion, procentul familiilor \n care
limba romani este folosit` cotidian este de 61,9%.
1.2. Percep]ia utilit`]ii cre[ei \n educa]ia timpurie
Majoritatea responden]ilor se situeaz` \n zona nehot`râ]ilor (nu [tiu/nu
r`spund) \n ceea ce prive[te utilitatea perceput` a cre[ei. Oricum, profilul lor
ocupa]ional [i educa]ional este relativ similar cu al celor care consider` cre[a
ca fiind lipsit` de utilitate. |n fapt, este probabil ca o parte a celor care nu
[i-au exprimat opinia \n privin]a cre[ei (non-r`spunsuri) s` aib` mai degrab`
o opinie similar` cu a celor care consider` cre[a inutil`, dar s` prefere
non-r`spunsul din considerente de dezirabilitate social`. Analiza profilului
celor care consider` c` \nscrierea copiilor la cre[` nu este benefic` (44,2%
dintre responden]i) este redat` \n cele ce urmeaz`.

Profilul ocupa]ional al celor care consider` c` \nscrierea la cre[` nu aduce
beneficii copilului relev` c` majoritatea acestor persoane sunt inactive pe pia]a
muncii. Astfel, mai mult de trei sferturi (76,5%) dintre responden]ii care
percep cre[a ca pe o institu]ie lipsit` de utilitate sunt din categoriile
ocupa]ionale casnic` (58,4%), [omer (15,8%) [i pensionar (1,1%). Deloc
surprinz`tor, atunci când \n cuplu femeia este casnic` ([i cu atât mai mult \n
16
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gospod`riile \n care [i b`rbatul este \n [omaj [i/sau \n gospod`rie exist` un
bunic pensionar) institu]ia cre[ei nu este una atractiv` sau de interes pentru
familie. |n aceste familii nu exist` o motiva]ie de tip pragmatic de folosire a
acestei institu]ii deoarece nu exist` constrângerea muncii salariale care
determin` cuplurile \n care ambii p`rin]i muncesc s` valorizeze cre[a.
Dup` tipul de locuire, cea mai mare parte a responden]ilor tr`iesc \n zone
predominant suburbane (42,6%) [i rurale (34,1%). |n aceste tipuri de zone
cre[ele sunt cvasinexistente, iar accesul la o cre[` din ora[ este problematic
din cauza vârstei mici a copilului [i a disconfortului provocat de transport
(precum [i din cauza problemelor legate de infrastructura rutier` [i de
transport din zonele amintite), f`r` a mai men]iona [i costurile asociate
transportului. |n zonele suburbane [i rurale cre[a este perceput` ca o institu]ie
inutil` din cauza inaccesibilit`]ii ei.
Profilul educa]ional al celor care consider` cre[a ca fiind lipsit` de utilitate
este unul \n care mai mult de trei sferturi (75,2%) dintre responden]i nu au
absolvit [coala general`. Este probabil ca unii dintre ace[ti subiec]i tind s`
perceap` cre[a mai mult ca pe o institu]ie care se ocup` de \ngrijirea copilului
[i mai pu]in ca pe o institu]ie educa]ional`. Acest tip de percep]ie cuplat cu
inactivitatea pe pia]a for]ei de munc` a unuia sau a ambilor membri ai cuplui
\nt`resc scepticismul responden]ilor vis-a-vis de utilitatea cre[ei.
|n 56% dintre cazurile care consider` cre[a ca fiind inutil`2, limba romani este
vorbit` frecvent \n gospod`rie, ceea ce denot` c` gospod`riile tradi]ionale
de romi (dac` consider`m vorbirea limbii romani ca un indicator al
tradi]ionalismului) cumuleaz` dezavantaje multiple (educa]ionale, de locuire,
de acces la pia]a for]ei de munc`), dezavantaje care le structureaz` percep]ia
vis-a-vis de cre[`.
Dincolo de ace[ti factori structurali, reticen]a p`rin]ilor romi fa]` de cre[` se
explic` prin lipsa de \ncredere \n capacitatea acestei institu]ii de a oferi \ngrijire
corespunz`toare copilului [i de a-l proteja. Mai mult, l`sarea copilului \n grija
unor persoane str`ine de la o vârst` foarte fraged` contravine normelor de
exprimare a maternit`]ii, \n special \n comunit`]ile tradi]ionale. De aceea,
exist` situa]ii \n care, de[i p`rin]ii sunt constrân[i s` lucreze pentru a se putea
\ntre]ine [i nu exist` alt` persoan` de sprijin \n familie, copilul \[i urmeaz`
p`rin]ii la locul de munc`, r`mânând sub supravegherea direct` a acestora:
2

În cazul gospod`riilor în care copiii particip` la educa]ie, procentul responden]ilor care
consider` cre[a inutil` este de 40,8%.
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…e copilul meu [i vreau s`-l cresc lâng` mine. Nu vreau s` stau cu grij`. Mai
bine m` duc la angro [i m` gândesc “Doamne, ce face copiii mei dac` ei e la
cre[`?” Nu este cum este lâng` mine.
(Participant focus-grup Constan]a)

1.3. Participarea la gradini]`
|n cazul genera]iei actuale de copiii [i tineri (cu vârsta sub 19 ani), aproape
un sfert (24,1%) au avut experien]a gr`dini]ei. Rezultate similare au fost g`site
[i \n cercetarea Barometrul Incluziunii Romilor3 din 2007, cercetare ale c`rei
date arat` c` 80% dintre copiii romi cu vârsta cuprins` \ntre 0 [i 6 ani nu
merg nici la gr`dini]`, nici la cre[`. Pe de alt` parte, procentul copiilor care
au frecventat gr`dini]a din e[antionul de gospodarii de romi \n care to]i copiii
particip` \n prezent la educa]ie este sensibil mai ridicat (66,6%), fiind
comparabil cu participarea la gr`dini]` pe ansamblul popula]iei României4
(72,8% pentru anul [colar 2005-2006).
Participarea la gr`dini]` \n mediul rural este mai ridicat` comparativ cu mediul
urban pentru copiii romi din e[antion. Astfel, \n timp ce 36,7% dintre copiii
romi din rural au frecventat gr`dini]a, doar 17,8% dintre copiii romi din
mediul urban au fost la gr`dini]`.
Ca [i \n cazul celor care au frecventat cre[a, famillile copiilor romi care au avut
experien]a gr`dini]ei sunt mai bine plasate pe pia]a for]ei de munc`, aspect
vizibil \ntr-o mai mic` pondere a casnicelor (26,9%), mai pu]in de jum`tate
decât ponderea casnicelor pe total e[antion. Ponderea angaja]ilor permanen]i
\n cazul gospod`riilor \n care copiii au frecventat gr`dini]a este de 34,6% \n
timp ce pentru totalul e[antionului angaja]ii permanen]i au o pondere de
patru ori mai sc`zut` (8,7%). Subliniem faptul c`, \n ceea ce prive[te cererea
de educa]ie timpurie, statutul ocupa]ional al p`rin]ilor joac` un rol important.
3

4

B`descu G, Grigora[ V., Rughini[ C., Voicu M., Voicu O., Barometrul Incluziunii Romilor,
Funda]ia pentru o Societate Deschis`, 2007, p. 70,
http://www.edrc.ro/docs/docs/cercetari/Barometrul-incluziunii-romilor.pdf,2007, accesat la
data 03.06.2010
Medie calculat` pentru segmentul de vârst` 3-6 ani din datele cercet`rii Înv`]`mântul
pre[colar [i protec]ia copilului în Europa: eliminarea inegalit`]ilor sociale [i culturale, Agen]ia
Executiv` pentru Educa]ie, Audiovizual [i Cultur` (EACEA P9 Eurydice), 2009, accesat la data
de 08.05.2010 la adresa
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/98RO.pdf. Vezi
tabelul de mai jos.
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Limba romani este folosit` \n 19,7% dintre gospod`riile \n care copiii au
frecventat gr`dini]a comparativ cu 61,9% pentru total e[antion. Un procent
de 7,6% dintre gospod`riile din care copiii au frecventat gr`dini]a au o
bibliotec` cu peste 50 de volume, ponderea lor fiind de peste 3 ori mai mare
comparativ cu totalul e[antionului (2,2% gospod`rii cu peste 50 de volume
\n bibliotec`).
Majoritatea copiilor care au avut experien]a gr`dini]ei (69,6%) au petrecut
\n gr`dini]` o perioad` de timp de peste un an5, \n timp ce un procent de
21,7% dintre copiii care au mers la gr`din]` au petrecut \n gr`dini]` o
perioad` de sub un an. Un procent de 8,7% dintre cei care au fost \nscri[i la
gr`dini]` au petrecut o perioad` de timp foarte scurt`, de sub 6 luni.
(N=207). De dou` ori mai mul]i copii din mediul urban (11,9%) au o
experien]` foarte scurt` (sub 6 luni) a gr`dini]ei comparativ cu copiii din
mediul rural (5,7%).

5

În e[antionul de gospod`rii în care to]i copiii sunt înscri[i în prezent într-o form` de educa]ie
procentul celor care au frecventat gr`dini]a pentru o perioad` de timp mai mare de un an
este de 83,2%.
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1.4. Participarea pre[colar` [i [colar` pentru segmentul de vârst` 3-6 ani
Vom analiza participarea pre[colar` [i [colar` pentru segmentul de vârst`
3-6 ani utilizând ca baz` de compara]ie pentru datele din e[antion indicatorii
particip`rii la nivelul pre primar [i primar referitori la România [i la media celor
27 de ]`ri UE6. De[i \n mod evident metodologiile de culegere a datelor sunt
diferite (inclusiv anii de raportare), consider`m c` prezentarea comparativ`
a datelor are relevan]` pentru proiectarea politicilor publice \n domeniul
educa]iei.
E[antion romi
Ani
3
4
5
6

ISCED 0
4,3 (N=116)
10,1 (N=128)
15,6 (N=146)
22,9 (N=118)

ISCED 1
0,0
0,0
0,0
5,0 (N=118)

RO
ISCED 0
55,3
75,8
86,4
73,8

ISCED 1
0,0
0,0
0,0
26,2

EU 27
ISCED 0
73,9
82,3
77,0
26,8

ISCED 1
0,2
4,5
15,8
73,0

Sursa datelor pentru RO [i EU 27 Eurostat, UOE, date pentru anul [colar 2005-2006, educa]ia
pre-primar` (ISCED 0) [i la cea primar` (ISCED 1).

Ca [i \n cazul datelor pentru România, precum [i al celor pentru UE, datele
e[antionului acestei cercet`ri arat` o tendin]` similar`, [i anume odat` cu
cre[terea \n vârst`, pentru segmentul 3-6 ani cre[te [i participarea pre-primar`
[i / sau primar`. |n cazul copiilor romi \ns`, exist` un decalaj considerabil de
participare la educa]ie pentru segmentul de vârst` analizat. Decalajul este cu
atât mai mare cu cât vârsta contingentului de copii avut \n vedere este mai
mic`. Astfel, la vârsta de 3 ani, participarea copiilor romi la educa]ia preprimar` este de peste 12 ori mai mic` decât media general` pentru România.
La 4 ani, decalajul se reduce la o participare de 7 ori mai redus` a copiilor
romi decât a mediei na]ionale, iar la 5 ani decalajul scade, participarea copiilor
romi fiind de aproximativ 5 ori mai redus` decât cea pe ansamblul ]`rii.
|n cazul contingentului de copii romi din e[antion cu vârsta de 6 ani,
participarea la educa]ie este de aproximativ 28%, cu un procent de aproape
23% care frecventeaz` gr`dini]a, \n timp ce 5% frecventeaz` [coala. Pentru
contingentul de copii \n vârst` de 6 ani, romii particip` la educa]ie de peste
6

Datele de compara]ie au fost preluate din publica]ia Înv`]`mântul pre[colar [i protec]ia copilului
în Europa: eliminarea inegalit`]ilor sociale [i culturale, Agen]ia Executiv` pentru Educa]ie,
Audiovizual [i Cultur` (EACEA P9 Eurydice), 2009, accesat la data de 08.05.2010 la adresa
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/98RO.pdf
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3 ori mai pu]in decât media na]ional` sau european`. Interesant de observat
este c` la vârsta de 6 ani (vârst` la care \ncepe \n România educa]ia [colar`),
ponderea copiilor romi care sunt la [coal` este de peste 5 ori mai mic` decât
media na]ional`, \n condi]iile \n care România are pentru contingentul de
copii de 6 ani o tendin]` de participare diferit` de cea a UE, care \ncepe
educa]ia [colar` la vârste mai mici. Astfel, \n timp ce, \n medie, pentru
contingentul de copii de 6 ani \n UE tendin]a este ca aproape trei sferturi
dintre ei s` frecventeze [coala ([i doar un sfert gradini]a), \n România tendin]a
este invers`, aproximativ trei sferturi dintre copii fiind \n gr`dini]` [i doar un
sfert \n [coal`.
1.5. Factori motivatori ai particip`rii pre[colare
Principalele motive pe care responden]ii le-au avut \n vedere când [i-au \nscris
copiii la gr`dini]` sunt nevoia de educa]ie [i preg`tirea pentru [coal` (47,8%).
Pentru al]i responden]i, gr`dini]a este privit` ca un loc de socializare a copiilor
(18,3%) sau ca loc de joac` (6,3%). (N=224)

Frecventarea gr`dini]ei \n vederea preg`tirii pentru [coal` este de aproape 3
ori mai des invocat` ca motiv al \nscrierii la gr`dini]` \n mediul urban (24,3%)
comparativ cu mediul rural (8,8%). |n acela[i timp, exist` o distribu]ie invers`
rural - urban \n ceea ce prive[te frecventarea gr`dini]ei pentru socializare.
Astfel, 25,7% dintre p`rin]ii din mediul rural explic` participarea copiilor la
gr`dini]` din dorin]a de socializare fa]` de un procent de numai 10,8% \n
mediul urban.
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Dintre cei 158 de subiec]i care au oferit r`spunsuri la \ntrebarea legat` de
satisfac]ia \n urma frecvent`rii gr`dini]ei de c`tre copii, observ`m c` resursele
umane din gr`dini]` (educatoarea) [i educa]ia primit` sunt factorii cei mai
importan]i aminti]i de c`tre p`rin]i \n aprecierea gr`dini]ei (36,1% [i, respectiv,
28,5%). Distan]a pân` la gr`dini]` (14,5%) [i condi]iile materiale (11,4%)
sunt de importan]` relativ`, la fel ca [i mediul/atmosfera \n care se socializeaz`
copiii (am inclus aici absen]a comportamentelor discriminatorii, a violen]ei
\ntre copii [i calitatea anturajului/grupului de prieteni \n gr`dini]`).

|n gospod`riile \n care copiii au mers la gr`dini]`, responden]ii sunt \n general
mul]umi]i cu educa]ia primit` de copii. Astfel, mai mult de jum`tate dintre
responden]i (57,5%) sunt mul]umi]i cu serviciile furnizate de gr`dini]ele pe
care copiii lor le frecventeaz`, 34,6% sunt relativ mul]umi]i [i doar 7,4% sunt
nemul]umi]i de acumul`rile copiilor \n gr`dini]`. (N=205) Este posibil ca
starea general` mai degrab` de satisfac]ie fa]` de ceea ce \nva]` copiii \n
gr`dini]` s` se datoreze [i unor a[tept`ri parentale relativ coborâte fa]` de
de nivelul cuno[tin]elor de dorit a fi acumulate \n gr`dini]`. |n plus, absen]a
unui sistem de notare similar cu cel [colar presupune o atitudine mai relaxat`
a p`rin]ilor fa]` de cuno[tin]ele dobândite de copii \n gr`dini]`, de unde [i o
satisfac]ie \n general ridicat`. Este dificil pentru un p`rinte s` estimeze cât se
datoreaz` acumul`rilor \n cadrul gr`dini]ei [i, respectiv, \n celelalte medii
frecventate de copil \n condi]iile \n care perioada de timp petrecut` \n
gr`dini]` este, a[a cum am v`zut, relativ scurt`.
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Distan]a (mare) fa]` de gr`dini]` (8,5%), lipsa condi]iilor materiale adecvate
(12,8%) [i costurile (5,3%) sunt factorii de insatisfac]ie enumera]i de
responden]i. Mediul social [i rela]ional impropriu (cazuri de discriminare,
violen]` [i anturaj “prost”) \ntâlnit \n gr`dini]` sunt uneori o surs` de
insatisfac]ie pentru p`rin]i (9,6%). (N=94)
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|n cazul responden]ilor pentru care exist` [i alte gr`dini]e \n localitatea de
domiciliu, compara]ia cu aceste gr`dini]e este mai degrab` favorabil`
educatoarei (21,2% r`spund cu „educatoare mai bun`” \n propria gr`dini]`
vs. 3,8% „educatoare mai slab`” \n alte gr`dini]e) [i este nefavorabil`
condi]iilor materiale existente \n gr`dini]` [i materialelor didactice utilizate \n
procesul educa]ional (21,2% calitate mai slab` a mediului fizic [i materialelor
didactice \n alte gr`dini]e vs. 11,5% calitate mai bun` \n propria gr`dini]`).
Calitatea educa]iei este \n]eleas` \n primul rând drept calitate a resurselor
umane, \n timp ce mediul fizic [i materialele didactice sunt necesare, dar
secundare ca importan]`. Pentru cei mai mul]i responden]i, resursele umane
(39,9%) [i materiale (31,7%) existente \n gr`dini]a frecventat` de copiii lor
sunt similare cu cele existente \n alte gr`dini]e din localitate.

Aproape jum`tate dintre p`rin]ii cuprin[i \n e[antion care au copii cu vârste
\ntre 3 [i 6 ani inten]ioneaz` s`-[i \nscrie copiii la gr`dini]` \n anul [colar viitor.
(N=137) Un procent de 38,7% dintre p`rin]i declar` c` nu-[i vor \nscrie
copilul la gr`dini]`, \n timp ce 13,1% dintre subiec]i nu sunt hot`râ]i \n
aceast` privin]`.
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1.6. Cauzele ne\nscrierii [i ale slabei particip`ri \n \nv`]`mântul pre[colar
Motivul cel mai frecvent reg`sit pentru care p`rin]ii nu \[i \nscriu copiii la cre[`
este absen]a institu]iei din zona de reziden]` (29,6%). Al doilea motiv, ca
frecven]` de apari]ie, este lipsa resurselor financiare (23,6%). Preferin]a pentru
\ngrijirea copilului \n familie (11,8%) [i statutul de casnic` al mamei (13,5%)
sunt alte dou` motive pentru ne\nscrierea copiilor la cre[`. (N=716) Tradi]ia
nu joac` un rol important \n ne\nscrierea copiilor la cre[`, doar 1,9% dintre
p`rin]i invocând acest argument pentru ne\nscrierea la cre[` a copiilor lor.
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Un num`r mai mare de ne\nscrieri cauzat de faptul c` institu]ia cre[ei nu se
afl` \n zona de reziden]` a subiec]ilor este \ntâlnit \n r`spunsurile din mediul
rural (52,4%) prin compara]ie cu doar 6,8% \n mediul urban. Acest lucru
indic` slaba acoperire cu institu]ii de tip cre[` \n mediul rural.
|n ceea ce prive[te ne\nscrierea la gr`dini]`, motivul principal este situa]ia
economic` a p`rin]ilor. 44,7% dintre cei care au oferit r`spuns la aceast`
\ntrebare nu [i-au \nscris copiii la gr`dini]` din cauza lipsurilor financiare.
35,9% dintre responden]i consider` c` pentru copil este mai bine s` stea
acas` decât s` frecventeze gr`dini]a, inclusiv datorit` vârstei mici a copilului.
Condi]iile oferite de gr`dini]` (inclusiv lipsa locurilor, ne\ncrederea \n personal
[.a.) nu sunt stimulative pentru 8% dintre p`rin]i, care invoc` acest tip de
argumente pentru ne\nscrierea copiilor la gr`dini]`. Doar 8% dintre
responden]i nu au acces la serviciile oferite de gr`dini]e pentru c` nu exist`
\n zona lor de reziden]`. (N=588) Ca [i \n cazul ne\nscrierii la cre[`, tradi]ia
nu joac` un rol important \n privin]a neparticip`rii la \nv`]`mântul pre[colar
(gr`dini]`).

Dintre p`rin]ii ai c`ror copii au abandonat gr`dini]a, cei mai mul]i (44,7%)
justific` \ntreruperea gr`dini]ei din motive financiare. Un procent de 34%
dintre p`rin]ii cu copii care au abandonat gr`dini]a reclam` calitatea slab` a
gr`dini]ei ca motiva]ie a abandonului. Printre aspectele care opera]ionalizeaz`
calitatea slab` a gr`dini]ei \n percep]ia p`rin]ilor sunt dezinteresul cadrelor
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didactice, lipsa spa]iului / locuri insuficiente, distan]a mare a gr`dini]ei fa]`
de domiciliu, violen]a, tratamentul discriminatoriu. Un procent de 12,8 dintre
p`rin]ii ai c`ror copii au abandonat gr`dini]a au fost nevoi]i s` ia aceast`
decizie ca urmare a schimb`rii statutului lor reziden]ial prin migrarea pentru
munc` \n str`in`tate. Alte motive (8,5%) invocate de p`rin]i sunt vârsta mic`
a copilului sau starea de boal` (actual` sau poten]ial`). (N=47)
Concluzii
|nscrierea copiilor la cre[` nu este o practic` frecvent`, \n special \n cazul
familiilor mai s`race [i cu nivel educa]ional mai coborât. Principalul motiv
pentru nefrecventarea cre[ei este absen]a acestei institu]ii din proximitatea
reziden]ial` a responden]ilor. Utilitatea perceput` a cre[ei este \n general
sc`zut`, iar cre[a nu este v`zut` ca o institu]ie educa]ional`.
Statutul ocupa]ional al p`rin]ilor joac` un rol important \n ceea ce prive[te
cererea de educa]ie timpurie. Nevoia de educa]ie [i preg`tirea pentru [coal`
sunt principalele motive pentru care p`rin]ii romi din e[antion [i-au \nscris
copiii la gr`dini]`. P`rin]ii din mediul urban invoc` \n mai mare m`sur` ca
motiv al \nscrierii la gr`dini]` preg`tirea pentru [coal`, \n timp ce pentru
p`rin]ii din rural principala motiva]ie de \nscriere este socializarea copiilor.
Calitatea educa]iei, incluzând aici [i calitatea resurselor umane (educatoarea),
este mai important` pentru p`rin]i decât mediul fizic [i materialele didactice
existente \n gr`dini]`.
Cei mai mul]i dintre p`rin]ii ai c`ror copii au abandonat gr`dini]a justific`
\ntreruperea gr`dini]ei din motive financiare. Calitatea slab` a educa]iei
primite (perceput` ca dezinteres din partea cadrelor didactice, locuri
insuficiente, distan]` mare fa]` de gr`dini]`) este un alt motiv important de
abandon al gr`dini]ei.
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2. PARTICIPAREA LA EDUCA}IA {COLAR~
Gradul de participare la educa]ia [colar` a persoanelor de etnie rom` a fost
m`surat, de-a lungul anilor, prin mai multe investiga]ii, datele ob]inute
depinzând pân` la urm` [i de num`rul persoanelor care s-au identificat drept
romi cu ocazia cercet`rilor respective (acesta ar`tând o cre[tere continu` de
la \nceputul anilor 1990 \ncoace, rezultat al unor cauze multiple).
Conform datelor din recens`mântul din 2002, media anilor petrecu]i la [coal`
\n cazul romilor este de 6,8 ani, \n timp ce \n rândurile majoritarilor aceast`
medie este de 11,2 ani. Mai departe, recens`mântul ne-a ar`tat c`, \ntre cei
care nu au deloc educa]ie [colar`, fetele rome sunt supra-reprezentate (39%)
fa]` de b`ie]ii de etnie rom` (29%), [i – \n general – procentul romilor f`r`
educa]ie este mult mai mare (34%) decât cel al non-romilor (5%). Datele
Ministerului Educa]iei Na]ionale despre prezen]a copiilor \n sistemul
educa]ional românesc au demonstrat c`, \n anul [colar 2004/2005, num`rul
cel mai mare al lor s-a \nregistrat la nivelul educa]iei primare (89.784), acesta
fiind mult mai sc`zut atât \n unit`]ile pre-[colare (23.051), cât [i la nivelul
educa]iei secundare (62.619) [i la cel liceal (11.196)7. Raportul ministerului a
concluzionat c`, pe ansamblu, din 1990 \ncoace, se cunoa[te o cre[tere
continu` a num`rului de copii romi cuprin[i \n sistemul educa]ional8. |n anul
[colar 2002/2003 num`rul [colarilor romi a crescut de la 109.325 (cât s-a
\nregistrat \n anul 1990) la 158.128, procentul lor din totalul elevilor \nscri[i la
[coal` fiind de 3,5%, procent care, \n anul [colar 2006/2007, a crescut la 7%.
Aceste date \ns` nu reflect` neap`rat cre[terea ratei de [colarizare \n rândul
romilor. Cre[terea relativ` se poate datora faptului c` tot mai mul]i elevi deja
[colariza]i se autoidentific` drept romi, \n timp ce situa]ia celor mai
marginaliza]i copii – care nu au fost \nscri[i niciodat` la [coal` – r`mâne
neschimbat`. Un Raport al EUMAP din 2007 ne arat` c` \ntre rata de
[colarizare \n rândul popula]iei majoritare [i cea \n rândurile romilor continu`
s` existe un mare decalaj, aceast` rat` fiind la popula]ia majoritar` de 94%
la nivelul educa]iei primare, de 69% \n educa]ia secundar` [i de 5% la nivelul
educa]iei ter]iare, \n timp ce, \n cazul romilor, aceste procente sunt de 76%,
17% respectiv 1%9. Mai departe, acest Raport demonstreaz` c`, \n timp ce
7

8

Aceste statistici au fost realizate de Directoratul General pentru Educa]ia în Limbile Minorit`]ilor
Na]ionale al Ministerului Educa]iei.
Vezi documentul “Realiz`rile înv`]`mântului pentru romi între 2005-2008”.
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la nivelul ]`rii, \n anul [colar 2000/2001, rata particip`rii la educa]ia pre[colar`
a fost de 66%, aceasta a fost mult mai sc`zut` (de 20%) \n rândurile copiilor
pre[colari romi. (EUMAP 2007, p. 346).
Pe baza acestor statistici unii \[i re\nt`resc prejudec`]ile negative fa]` de romi,
care se sus]in \n jurul presupunerii c` romii nu acord` importan]` particip`rii
[colare, nu doresc s` \nve]e sau c`, \n “cultura” lor, educa]ia [colar` nu are
valoare [i, ca atare, sunt “needucabili”. Demontând aceste stereotipuri [i
tratând experien]ele din acest domeniu ale romilor din perspectiva accesului
lor efectiv la educa]ia [colar`, cercet`rile asupra acestui subiect10 dezv`luie
conexiunile dintre percep]ia importan]ei [colii [i multitudinea factorilor
realit`]ilor cotidiene (de la factorii macro-structurali ai excluziunii sociale, prin
micro-mecanismele de tratament inegal la nivelul unit`]ilor de \nv`]`mânt,
pân` la concep]iile culturale care le sus]in).
Studiul nostru completeaz` aceste cercet`ri cu descrierea modului \n care
p`rin]ii cu cel pu]in un copil \n situa]ie de neparticipare [colar` percep
aspectele particip`rii copiilor la educa]ia [colar` (subcapitolul 2.2.); factorii
motivatori ai particip`rii (2.3.); [i cauzele ne\nscrierii sau renun]`rii la [coal`
(2.4.). Dar, \nainte de tratarea acestor subiecte, subcapitolul 2.1 de mai jos
ofer` o privire asupra leg`turii dintre participarea [colar` a copiilor [i statutul
social-economic [i educa]ional al p`rin]ilor lor.

9

10

EUMAP. 2007. Equal Access to Quality Education for Roma, Volume 1, p. 349,
<http://www.eumap.org/topics/minority/reports/roma_education/report/vol1.pdf>, raport bazat
pe Raportul UNDP, 2005. Vulnerable Groups in Central and Southeastern Europe, Bratislava:
UNDP.
De exemplu CEDIMR-SE (Centrul de Documentare [i Informare despre Minorit`]ile din Europa
de Sud-Est): Minorit`]ile din Europa de Sud-Est. Romii din România, 2000; Mihaela Jig`u – Mihai
Surdu (ed): Participarea la educa]ie a copiilor romi – probleme, solu]ii, actori, Bucure[ti: Marlink
Publishing House, 2002; Delia Luiza Ni]` – Iustina Ionescu: Racism in Romania, European Network
Against Racism Shadow Report, Center for Legal Resources, 2006; Mihai Surdu: “Segregare
[colar` [i reproducerea social` a inegalit`]ilor”, în O nou` provocare: Dezvoltarea Social`, Ia[i:
Polirom, 2006; Gabor Fleck – Cosima Rughini[ (ed.): Vino mai aproape. Incluziunea [i excluziunea
romilor în societatea româneasc` de azi, 2008; Enikö Magyari-Vincze – Hajnalka Harbula: Country
Report on Education: Romania, EDUMIGROM Background Papers, Budapest: Central European
University, Center for Policy Studies, 2008
(http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node
1817/edumigrombackgroundpaperromaniaeducation.pdf); Agen]ia de Dezvoltare Comunitar`
„Împreun`”: O [coal` de nota zece, 2010 (http://blog.agentiaimpreuna.ro/?p=19#more-19);
Enikö Vincze: Community Study Report. Romania, EDUMIGROM, 2010 (manuscris).
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2.1. Participarea [colar` [i statutul social-economic [i educa]ional al
p`rin]ilor
Pe \ntregul nostru e[antion 57,6% dintre p`rin]i au afirmat c` unul dintre
copiii lor este \n abandon de la gr`dini]` sau [coal` [i 21,1% au avut doi copii
\n aceast` situa]ie. |n cazul a 12,9%, respectiv a 5,3% dintre responden]i,
num`rul acestor copii era de trei, respectiv patru, iar 2,8% dintre p`rin]i aveau
cinci sau mai mul]i copii \n abandon [colar.

Luând \n considerare r`spunsurile p`rin]ilor pentru to]i copiii din gospod`rie,
pentru cele 2.037 de cazuri rezultate, am identificat urm`toarea distribu]ie
de frecven]e cu privire la frecventarea, \n prezent, a unei forme de educa]ie:
0,2% este frecven]a copiilor la cre[`, 3,5% la gr`dini]`, 0,6% \n anul
preg`titor [i 29,3% la [coal`, \n timp ce 66,3% dintre to]i copiii nu urmeaz`
nicio form` de \nv`]`mânt.
|n func]ie de nivelul de studii al p`rintelui, am putut observa c`, dintre p`rin]ii
celor care frecventeaz` [coala \n momentul de fa]`, 122 (20%) nu [tiu s` scrie
[i s` citeasc`, 52 pot s` scrie [i s` citeasc`, 37 nu au terminat clasele primare,
136 (22%) au absolvit nivelul educa]ional primar, 118 au [coala general`
neterminat`, 89 au absolvit [coala general` (14,9%), 11 au fost \ncri[i la liceu
sau [coal` profesional`, dar nu au terminat-o, iar 19 au absolvit acest nivel
educa]ional (3,18%), \n timp ce niciunul dintre ei nu are studii superioare.
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Din totalul de 597 p`rin]i din aceast` categorie, 13 nu au dat r`spuns la
aceast` \ntrebare. Comparând distribu]ia acestor cifre [i frecven]e cu
distribuirea frecven]elor la cele 1.351 de cazuri ale p`rin]ilor care au declarat
c` au copil care nu frecventeaz` nicio form` de \nv`]`mânt, putem observa
c` \n aceast` categorie sunt mult mai mul]i (520, adic` 38%) care nu [tiu s`
scrie [i s` citeasc`, iar cei care au absolvit clasele primare (14%) sau cei care
au terminat liceul sau [coala profesional` (2,66%) sunt mai pu]ini fa]` de
confra]ii lor care au copii care frecventeaz` [coala.
Din totalul copiilor, cei din mediul rural au procente mai mari de participare
[colar` fa]` de cei din mediul urban. Dintre cei 779 de copii de la sate, 0,6%
sunt \nscri[i la cre[`, 4% la gr`dini]`, 1,5% \n anul preg`titor, 31,6% la [coal`
– fa]` de cei 0%, 3,3%, 0% [i 27,9% din totalul de 1.258 copii din mediul
urban. Procentul celor care nu urmeaz` nicio form` de \nv`]`mânt este putin
mai redus \n cazul copiilor din rural (62,3%) decât \n cel al copiilor de la ora[e
(68,8%). Cu cât este ora[ul mai mare, cu atât este mai redus procentul celor
care particip` \ntr-o form` de \nv`]`mânt sau alta. De exemplu, \n timp ce
27,2% dintre copiii din ora[ele mari sunt \nscri[i la [coal` [i 69,4% dintre ei
nu frecventeaz` nicio form` de \nv`]`mânt, situa]ia copiilor din ora[ele mici
din acest punct de vedere arat` diferit: procentul celor \nscri[i fiind de 29,7%,
iar celor care nu frecventeaz` [coala de 76,5%.
Corelând rata de participare [colar` a copiilor cu ocupa]ia p`rin]ilor, putem
observa c` aceast` rat` este mic` pentru copiii ai c`ror p`rin]i lucreaz` \n
economia informal`. |n ceea ce prive[te tipul de locuire, se observ` c` rata
cea mai ridicat` de participare la forme de educa]ie se \nregistreaz` \n cazul
copiilor care stau la bloc, iar propor]ia cea mai mic` \n cazul copiilor din
locuin]e improvizate, aproape 3 sferturi dintre ace[tia nefrecventând nicio
form` de educa]ie pre[colar` sau [colar`.
86% din totalul copiilor din gospod`riile \n care se \nregistreaz` cel pu]in un caz
de abandon nu au nicio carte \n cas`. De asemenea, se observ` c`, \n mai mult
de 9 cazuri din 10, copiii \n situa]ie de abandon [colar nu au acas` calculator.
Studiul nostru arat` c`, din cele 2037 de cazuri despre care am ob]inut
informa]ii \n acest sens, 597 sunt de copii din categoria de vârst` 7-11 ani,
iar 636 sunt de copii din categoria de vârst` 12-16 ani. Din cei 597 de copii
cu vârsta \ntre 7 [i 11 ani, 264 nu urmeaz` nicio form` de educa]ie (44,22%).
La categoria 12-16 ani, din 636 de copii, 411 se afla \n situa]ie de
neparticipare/abandon (64,62%).
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Aceast` tendin]` se reflect` [i \n rezultatele altor cercet`ri, precum arat`
procentele din tabelul de mai jos11:

Niciodat` nu a frecventat [coala
Are educa]ie primar` incomplet`
A absolvit educa]ia primar`
Are educa]ie gimnazial` incomplet`

7-13 ani
14,6
40,2
19,7
21,4

14-17 ani
11,0
12,3
12,1
28,4

O alt` investiga]ie, realizat` \n 1998 de c`tre Institutul pentru Cercetarea
Calit`]ii Vie]ii12, demonstreaz` c` aproape 12% dintre copiii \n vârst` de
7-16 ani au \ntrerupt [coala \nainte de finalizarea \nv`]`mântului obligatoriu,
iar 18% sunt ne[colariza]i (nu au fost niciodat` cuprin[i \n sistemul de
\nv`]`mânt). Precum apreciaz` raportorii, propor]ia acestora poate fi chiar
mai ridicat`, considerând \n aceea[i categorie [i cazurile de non-r`spuns,
amintind [i de faptul c` peste 80% dintre copiii ne[colariza]i sunt romi.
2.2. Participarea la educa]ia [colar`
|n acest sub-capitol vom prezenta câteva aspecte importante ale percep]iei
p`rin]ilor despre [coal` \n termenii definirii importan]ei sale, ai
cuno[tin]elor/p`rerilor privind personalul [colar unde au fost \nscri[i copiii
lor, ai orelor de limba romani, precum [i ai abilit`]ilor dobândite de c`tre
tineri la [coal`.
2.2.1. Importan]a [colariz`rii
Importan]a [colariz`rii, a[a cum este ea perceput` de p`rin]i, se poate m`sura
\n func]ie de mai multe elemente ale dorin]elor lor legate de copii, printre
ele nivelul de educa]ie dorit a fi dobândit de c`tre ace[tia.

11

12

Date compilate dup` Tabelul 10-1 al raportului Vino mai aproape. Incluziunea [i excluziunea
romilor în societatea româneasc` de azi, 2008, editat de Gabor Fleck [i Cosima Rughini[, p. 165.
Vezi despre ea în Participarea la educa]ie a copiilor romi. Probleme, solu]ii, actori, Bucure[ti 2002,
p. 49, lucrare realizat` [i publicat` cu sprijinul financiar al Reprezentan]ei UNICEF în România.
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Precum arat` graficul de mai sus, doar 6,4% dintre responden]ii no[tri au
declarat c` nu cred c` b`ie]ii [i fetele lor ar avea nevoie de [coal`. Cei mai
mul]i dintre responden]i (19,6%) ar dori ca copiii lor s` fac` o [coal` de
meserii, 16,4% declar` c` ar fi bine ca ace[tia s` dobândeasc` o educa]ie la
nivel liceal, iar 11,3% aspir` la o educa]ie de nivel superior/ universitar. Deci
aproape jum`tate dintre cei care au dat r`spuns la \ntrebarea referitoare la
nivelul de educa]ie dorit pentru copilul lor consider` c` cei din urm` ar trebui
s`-[i continue studiile peste nivelul \nv`]`mântului obligatoriu.
Dac` privim datele cercet`rii noastre \n func]ie de statutul ocupa]ional al
p`rin]ilor, putem observa c` acesta (asigurând sau nu siguran]a traiului de zi
cu zi) este un factor important \n definirea dorin]elor legate de [colarizarea
copiilor. 65,2% dintre cei care sunt salaria]i \n regim de angajat permanent (89
cazuri) \[i doresc pentru copiii lor s` dobândeasc` o educa]ie de nivel cel pu]in
liceal. 51,7% dintre ace[ti p`rin]i au ei \n[i[i o educa]ie de nivel liceu [i peste.
|n 79,8% dintre gospod`riile \n care responden]ii \[i doresc pentru copiii lor
educa]ie de nivel mediu [i superioar` au un num`r maxim de trei copii lucru
explicabil prin corelarea dorin]elor privind educa]ia copiilor cu resursele
financiare care le-ar face posibile.
Importan]a [colii se recunoa[te de c`tre p`rin]i \n mod implicit [i prin
dorin]ele pe care ei le au \n leg`tur` cu meseriile viitoare ale copiilor. Datele
studiului nostru ne arat` c` cele din urm` \n mare m`sur` se leag` de nevoia
frecvent`rii [i finaliz`rii unei [coli profesionale, cei mai mul]i dintre p`rin]i
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(26,4%) dorind ca ace[ti copii s` devin` <[oferi>/<mecanici>. Op]iunea
pentru <patron> (care probabil denot` mai mult favorizarea unui stil de via]`)
este mai frecvent` (\n propor]ie de 8,7%) decât cea pentru alte meserii (cum
ar fi cea de <vânz`tor>: 6,5%; sau <zidar>: 5,2%; sau <croitor>: 3,5% etc).

Comparând dorin]ele p`rin]ilor din mediul urban cu ale celor din mediul rural,
putem observa c` \n primul caz mai mul]i opteaz` pentru ocupa]ii precum
<patron> (situa]ia de alegere a ocupa]iei de patron \n urban comparativ cu
ruralul fiind de 7 ori mai des \ntâlnit`), sau meseria de <vânz`tor> (de 5 ori
mai frecvent ales \n urban), sau paznic (de 6 ori mai frecvent), dar si contabil,
fotbalist, cosmetician`, casnic`; \n timp ce \n mediul rural sunt valorizate \n
mai mare m`sur` meserii precum medic, profesor, zidar, mecanic, electrician.
|n ceea ce prive[te aprecierea [colii \n sine, p`rin]ii acord` importan]` major`
siguran]ei copilului sau lipsei violen]ei \n [coal` (circa 83% dintre responden]i
afirm` c` acest factor este important sau foarte important).
Semnifica]ia acestui indicator trebuie interpretat` \n lumina experien]elor,
prejudec`]ilor negative interiorizate [i temerilor p`rin]ilor \n leg`tur` cu
tratamentul copiilor lor la [coal`, inclusiv teama de umilin]`, neglijen]` sau
stigmatizare. Ea ne dovede[te \nc` odat` c`, f`r` eliminarea acestor factori,
sistemul educa]ional nu poate fi unul inclusiv, ci – \n pofida faptului c` se
recunoa[te importan]a lui \n cariera copiilor – el va continua s` r`mân` un
corp str`in [i resping`tor \n via]a oamenilor care fac eforturi s` se integreze
[i prin educa]ia [colar` \n societatea majoritar`.
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Dincolo de factorul de siguran]`, foarte mul]i p`rin]i (79%) consider` ca
important` [i foarte important` calitatea resurselor materiale (dot`rile s`lilor
de clase, laboratoarelor, bibliotecilor), precum [i presta]ia cadrelor didactice.
Dar tot peste 70% dintre cei care au r`spuns la aceast` \ntrebare acord`
importan]` aproape similar` materiilor predate, distan]ei mici a [colii fa]` de
cas`, cur`]eniei din [coal`, precum [i colegilor de clas` sau de [coal` ai
copiilor lor. Aceste date ne atrag aten]ia asupra faptului c` \mbun`t`]irea
accesului copiilor (romi) la [coal` nu poate fi pus` doar pe seama familiilor,
ci trebuie garantat` prin asigurarea calit`]ii materiale [i profesionale a actului
educa]ional, altfel participarea la el r`mâne o datorie care nu ofer` satisfac]ii
[i rezultate scontate.

|n leg`tur` cu rolul educa]iei [colare, p`rin]ii participan]i la interviurile de
grup au accentuat mai multe argumente pentru terminarea cel pu]in al
\nv`]`mântului obligatoriu, care – printre altele – se pot grupa \n func]ie de
reperele temporale urm`rite de ei \n acest sens. Unii dintre ei v`d \n educa]ia
[colar` un mijloc prin care copiii lor ar putea s` evite reproducerea trecutului
lor \nc`rcat de multiple greut`]i, povar`, chinuri:
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Trebuie s` ne zbatem de a[a natur` s` \ncerc`m s` nu fie [i copiii no[tri
chinui]i cum am fost noi.
Dac` eu nu am avut posibilitatea aceea s` fac, eu \ncerc, \ncerc ca s`-i duc pe
copii s` termine m`car zece clase, cât e nevoie.
S` ias` din condi]iile \n care sunt, s` aib` un viitor mai bun, fiindc` vede
greutatea care o ducem noi, povara care o ducem noi, ei o vede [i se gândesc
s` nu duc` [i ei povara asta ca [i noi.
Eu neavând posibilitatea s`-mi termin [coala care am \nceput-o [i eu pe timpul
lui Ceau[escu, [i de mic \ncepând s` umblu s`-mi câ[tig un ban, n-am avut
cine s` m` \nve]e, [i n-a[ dori ca fiica mea s` treac` prin acelea[i greut`]i prin
care am trecut eu.
Un al doilea set de argumente aduse \n discu]ie de c`tre p`rin]i sus]ine
op]iunea pentru [colarizare ca un instrument al planific`rii viitorului (care
poate asigura o meserie, un loc de munc`, independen]`, recunoa[tere,
capacitatea de a face ceva pentru comunit`]ile de romi):
S` \nve]e copilul meu s`-[i fac` via]a tot \nainte [i s` fie [i el ceva \n via]a lui,
s` ajung` [i el cineva dup` ce \[i termin` [coala.
F`r` [coal` nu poate s` steie un copil, c` cresc [i \n viitor lor le trebuie un pic
de [coal` s` mearg` s` se angajeze.
|n via]a ta trebuie s` continui, s` mergi la [coal`, s` ai o meserie. Pentru c`
meserie n-ai, [coal` n-ai, nu te ia nimeni, nu te poate angaja dac` n-ai nici
[coal`.
Dar eu chiar a[ vrea s`-[i termine [coala feti]a mea [i \n primul rând cred c`
e mult mai important pentru ea, pentru via]a ei, s` aibe un loc de munc` sigur
pentru ea ca s` \[i câ[tige singur` existen]a, nu s` fie dependent de cutare
sau cutare.
Interesul nostru este ca de-acuma \nainte s` termine cât mai mult, pentru ca
s` poat` s` fie cineva \n rândul nostru, c` nu se ocup` nimeni de problemele
noastre, ale comunit`]ilor. Dorim ca copiii no[trii s` fie implica]i, s` [tie cum
s` vorbeasc`.
Dincolo de recunoa[terea importan]ei [colii fa]` de propriul lor trecut sau fa]`
de viitorul copiilor lor (perceperea [colii ca un ideal), greut`]ile prezentului
\[i spun cuvântul atunci când op]iunea pentru [coal` trebuie reiterat`
printr-o decizie practic`. Dificult`]ile material-financiare, dar [i experien]a
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cotidian` despre dezinteresul [colii fa]` de copiii romi, precum [i despre
imposibilitatea g`sirii unui loc de munc` chiar [i cu o [coal` absolvit`,
neutralizeaz` op]iunea f`cut` \n termeni ideali, ducând pân` la urm` la
acceptarea cu resemnare a renun]`rii la [coal`:
Copiii no[tri \s pe Bucure[ti la [coala special`. |s acas` de o s`pt`mân`, c`
n-are cu ce s` se \ncal]e. ... Am ajuns \n situa]ia aia c` pantofu din piciorul
meu l-am luat [i l-am dat la copilul meu, poftim, ia-l [i du-te la [coal`. {i am
r`mas singur descul].
|l trimitem la [coal`, dar nu se ocup` cu el, nu discut` cu el, atâta c`-i prezent
la [coal`, e discriminare ce fac putem s` spunem \ntr-un cuvânt.
Copiii, trebuie discutat cu ei, trebuie analizat, trebuie asculta]i, trebuie v`zut
care sunt problemele lor prioritare pentru c` dac` vine numai la [coal` [i o s`
\n]elegem c` \nva]` foarte bine, \nva]` [coala. Dar partea vie]ii nu, nu are
cum s` o \nve]e .... Dirigintele ar trebui s` g`seasc` solu]iile, s` vorbeasc` la
ora de dirigen]ie, directorul [colii, s` se implice \n via]a lor ca s` nu mai fie
problemele astea.
Nu-l mai las la [coal`, uite nu [tie s` scrie, s` citeasc`, se duce la [coal` numai
ca s` se duc` [i atât.
{i cu [coala \n mân`, sunt [i la noi \n comunitate care au opt clase f`cute [i
urma s` se angajeze [i nu le ia nic`ieri la servici.
Sunt mul]i p`rin]i, [tii ce spune? Las`, ce \nva]`? C` ce am f`cut eu, face [i
fiu-meu. Mai sunt [i p`rin]i din `[tia. Nu sunt to]i la fel. {tii ce spun? Las` c`
eu cât` [coal` am? Uite c` `la a f`cut facultatea, uite `lalalt a f`cut nu [tiu
ce, ce a f`cut?

2.2.2. Percep]ia personalului [colar
Primul lucru pe care \l putem observa \n leg`tur` cu cuno[tin]ele p`rin]ilor
despre categoriile de personal de la [coala frecventat` de copiii lor este
num`rul mare de non-r`spunsuri sau r`spunsul “nu [tiu” la aceast` \ntrebare.
Precum arat` graficul de mai jos, fiind \ntreba]i despre existen]a mediatorului
[colar, bibliotecarului, psihologului [i medicului [colar, precum [i a cadrelor
didactice de sprijin, procentul celor care nu au avut cuno[tin]e despre aceste
tipuri de personal se situaz` \ntre 18 [i 44%. Conform cuno[tin]elor p`rin]ilor,
\n mediul rural sunt mai mul]i mediatori [colari decât \n mediul urban (20%
fa]` de 14%), \n timp ce pentru toate celelalte categorii de personal exist`
un num`r mai ridicat \n [colile or`[ene[ti. Astfel, \n cazurile care au r`spuns
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afirmativ, bibliotecar exist` \n 18,2% \n [colile rurale [i 25,3% \n cele urbane;
psiholog 5% \n rural [i 16,5% \n urban; medic/asistent \n 7,1% la sate [i
27,5% la ora[e; iar cadre didactice de sprijin \n 7,1% \n mediul rural [i 10,7%
\n cel urban.

Conform graficului de mai jos, la [colile unde exist` mediator [colar (224
cazuri din cele 665), p`rin]ii sunt mai degrab` mul]umi]i de activitatea
acestuia, \n gradul lor de mul]umire nefiind diferen]e semnificative în func]ie
de mediul de reziden]`.
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|ntreba]i fiind de ceea ce apreciaz` la mediatorul [colar, dintre cei 151 de
p`rin]i care au r`spuns la aceast` \ntrebare, majoritatea (55%) au declarat c`
ei sunt mul]umi]i de implicarea acestuia, 25,2% de abilitatea lui de
comunicare, 11,3% de faptul c` este activ (\i viziteaz` la domiciliu), [i 7,2%
men]ioneaz` alte motive ale mul]umirii. Doar 1,3% au specificat cunoa[terea
limbii romani de c`tre acesta ca motiv al aprecierii. |n aceste opinii, nu sunt
diferen]e semnificative \ntre p`rin]ii din mediul urban [i cei din mediul rural.
La \ntrebarea privind cauzele nemul]umirii fa]` de mediatorul [colar, 71,9%
dintre responden]i r`spund c` nimic.
|n ceea ce prive[te cuno[tin]ele p`rin]ilor despre fluctua]ia profesorilor,
41,9% dintre ei nu au dat r`spuns sau au r`spuns cu “nu [tiu” la \ntrebarea
referitoare la num`rul de cadre didactice care s-au schimbat la clasa unde a
fost copilul lor \n ultimii doi ani, \nainte de a p`r`si [coala.
Num`rul mare de p`rin]i care nu au dat r`spuns sau au r`spuns cu “nu [tiu”
la \ntrebarea referitoare la fenomenul fluctua]iei profesorilor, dar [i la cea
privind existen]a unor alte categorii de personal ale [colii, denot` lipsa de
contact \ntre familie [i [coal`, care poate avea diverse motive [i, la rândul s`u,
poate fi unul dintre factorii p`r`sirii timpurii a [colii.
Precum arat` graficul de mai jos, 21% dintre responden]i au afirmat c` nu li
s-a schimbat niciun profesor, iar 12,5% c` s-au schimbat patru sau mai mul]i.
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Dac` privim din acest punct de vedere diferen]ele \n func]ie de mediul de
provenien]`, ni se arat` c` fluctua]ia personalului didactic este mai sc`zut`
\n urban fa]` de rural: \n 14,8% dintre cazurile din mediul urban nu s-a
schimbat niciunul dintre profesori, \n timp ce \n mediul rural procentul
acestora este doar de 6,2%. |n [colile rurale s-au schimbat trei profesori \n
4,6% din cazuri, fa]` de 1,7% dintre cazurile din [colile or`[ene[ti. Respectiv,
\n timp ce \n 8,6% din cazurile de la sate s-au schimbat patru profesori sau
mai mul]i, procentul acestor cazuri \n mediul urban a fost de 4% (N=630).
Raportând experien]ele p`rin]ilor \n leg`tur` cu mediatorul [colar la cele
legate de rela]ia lor cu cadrele didactice, p`rin]ii participan]i la focus grupuri
au acentuat c` mediatorul este singura persoan` de la [coal` care este \n
contact direct cu ei, poate comunica cu ei [i \i ajut`. P`rin]ii repro[eaz`
cadrelor didactice c` nu se intereseaz` \ndeaproape de copii, c` nu \i viziteaz`
la domiciliu [i, din cauza acestui dezinteres, nu-[i dau seama de gravitatea
problemelor cu care ace[tia se confrunt`:
Ce se comunic` se comunic` numai prin domnul mediator. Deci el nu reu[e[te
ca s` \mpace pe toat` lumea.... Da, se trim`t` hârtii prin el … el zice io v`d,
io asta le [i trasmit, dar profesorii nu cred. Nu [tiu cum e când n-ai ce s` le dai
\n picioare sau c` cum e c` n-ai s` le pui un sandwich, ei nu cred treaba asta...
Un profesor \ntr-o comunitate n-am v`zut s` intre! Niciodat`! Singurul,
mediatorul.
Mediatorul ... vine [i vorbe[te [i noi \l \ntreb`m, el vine [i vorbe[te \n limba
noastr` c` noi \l \n]elegem mult mai bine \n limba noastr`. {i atunci ne spune
buc`]ic` cu bucat`, ne l`mure[te, vorbe[te, ne explic` partea aia de ce e a[a.
Are o munc` foarte grea. Dar e foarte bine c` s-a ajuns acolo [i sunt [i oameni
care doresc s` fac` ceva. {i se implic`, \ntr-adev`r a[a este.

P`rin]ii mai observ` c` profesorii pun e[ecurile [colare pe seama frecven]ei
reduse a particip`rii, iar frecven]a redus` a particip`rii pe seama familiei,
ignorând realit`]ile crunte din spatele acestui fenomen:
Cadrele didactice, dac` te duci [i le \ntrebi, zice copilul e repetent …. din cauz`
c` nu vine \n fiecare zi la [coal`, vine ast`zi luni, \nv`]`m „A”, mai vine
s`pt`mâna viitoare miercuri, noi suntem la „M”... {i nu mai am cum s` m`
ocup de copilul `la.
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Necunoa[terea realit`]ilor socio-economice ale mediului familial din partea
cadrelor didactice merge mân` \n mân` cu insensibilitatea lor fa]` de umilin]a
[i jena resim]it` de copiii romi din cauza modului \n care ceilal]i copii
reac]ioneaz` fa]` de ei:
Domnule, trimite-i, te rog frumos, cu ce ai, spune profesoara! Da’ nu vezi
doamn`, \s rup]i, [i când ajunge acolo, râd copiii de el, \i discriminat. Vine
copilu’ acas`, \mi plânge: ”Io nu m` mai duc la [coal`, c` `ia au râs de mine,
c` eu sunt murdar, c` mie \mi sunt uzi pantofii [i a[a mai departe”. Ai v`zut,
doamn` directoare, l-am trimis la [coal` cu ce am avut, da’ de ce e \njosit a[a
copilu’? Pentru c` p`rin]ii lu’ n-au posibilitate [i, ca p`rinte, eu nu am
posibilitate. ....ea spune s` nu bage copiii \n sam`. Da cum s` nu-l bage \n
seam`, \i copil, \i recepteaz`....
Pe lâng` aceste probleme identificate \n rela]ia dintre copiii romi [i cadrele
didactice, p`rin]ii sesizeaz` [i tratamentul discriminator la care unii copii [i
p`rin]i romi sunt supu[i la [coal`, mai ales cei care tr`iesc \n condi]ii precare
[i nu au prestigiu \n comunit`]ile locale:
Eu \s rom`, n-am nicio treab`, feti]ele \nva]`, sunt acceptate [i a[a... dar
doamna \nv`]`toare cu mine st` de vorb` mai mult decât cu doamna... deci
noi suntem amândou` rome, feti]a ei mere la [coal` ast`zi [i ea mere peste o
s`pt`mân`... cu mine st` doamna, comunic`m, \mi spune tot ce trebe [i ei \i
zice... a, p`i iar n-ai trimis-o la [coal`, ce ai f`cut scumpa mea, numai f`,
trimite-o, f` cum po]i, no bine, la revedere. P`i, doamn`, cum \i fata? Ea cum
s` fie, doamn`, dac`... cum o trimi]i a[a-i, (...) deci copilul `la nu se poate
bucura de o frecven]` sau de nu [tiu ce. Deci [i leg`tura dasc`lilor cu
comunitatea ar trebui mult mai \nchegat`.

Relat`rile de mai sus ale p`rin]ilor reflect` ideea c` [coala blameaz` mediul
familial pentru e[ecul copiilor [i se crede neputincioas` fa]` de factorii din
afara sistemului educa]ional care afecteaz` negativ succesul [colar. Acest
sentiment, transformat \n argument autojustificativ (de tipul “noi facem
totul”, “noi nu discrimin`m”, “pentru noi nu conteaz` etnia copilului”),
devine un obstacol interiorizat \n partea cadrelor didactice, care cauzeaz`
inabilitatea lor de a se ocupa de copiii defavoriza]i [i vulnerabili, mergând
pân` la sus]inerea ideii c` locul lor nu este \n aceast` clas` sau la aceast`
[coal`. La rândul lor, aceste atitudini personale sunt sus]inute [i reproduse [i
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de orientarea \ntregului sistem educa]ional marcat de spiritul competi]iei,
care privilegiaz` profesorii [i [colile ce produc excelen]` cu copiii \n
defavoarea celor care \[i propun [i reu[esc s` sus]in` cariera [colar` a copiilor
dezavantaja]i.
2.2.3. Orele de limba romani
Asigurarea posibilit`]ii de a studia limba romani \n [colile din România este
un drept câ[tigat de c`tre minoritatea rom` dup` 1990, fiind considerat` un
element important al men]inerii [i dezvolt`rii identit`]ii lor culturale. Studiul
nostru arat` c`, \n realitate, acest drept nu este garantat \n foarte multe locuri.
Dintre cei 651 de responden]i, mai mult de jum`tate (51,2%) au afirmat c`
la [coala frecventat` de copiii lor nu existau orele op]ionale de limba romani.
Doar 29% dintre p`rin]i au r`spuns afirmativ la aceast` \ntrebare, \n timp ce
destul de ridicat (19,8%) a fost procentul celor care nu au dat r`spuns sau
nu au [tiut dac` ele au existat sau nu.
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Dintre cei care au afirmat c` [tiu despre existen]a orelor de limba romani, cei
mai mul]i nu cuno[teau ce anume se face la acest curs. Procentul celor care
nu [tiau dac` \n cadrul orelor de limba romani se f`ceau sau nu referin]e la
minorit`]ile etnice a fost de 47,1%, iar dintre p`rin]ii (15,6%) care au r`spuns
afirmativ la aceast` \ntrebare, 75,2% nu aveau cuno[tin]e despre ce anume
aveau \n vedere aceste referin]e. De la cei pu]ini care [tiau despre con]inutul
orelor de limba romani am putut afla c` acestea au fost focalizate pe
discutarea elementelor de istorie [i cultur` a romilor.
Aceste date ne arat` c` [colile unde studiaz` elevi romi nu asigur` organizarea
orelor de limba romani, iar p`rin]ii nu acord` o aten]ie deosebit` acestora.
Astfel ele, din p`cate, pân` acum, nu au devenit un factor motivant al
particip`rii [colare, nemaivorbind de faptul c` nu contribuie la dialogul [i
schimbul intercultural, ceea ce ar fi marele câ[tig al [colilor mixte.
Probabil [i din cauza lipsurilor semnalate \n [coli \n aceast` privin]` – chiar
dac` p`rin]ii declar` \n propor]ie de circa 63%, respectiv de aproape de 69%
despre copiii lor c` vorbesc, respectiv \n]eleg limba romani (aproximativ 12%,
respectiv 10% afirmând c` vorbesc, respectiv \n]eleg pu]in) – \n materie de
scris [i de citit se descurc` mult mai greu (precum reiese din graficul de mai
jos; graficul nu con]ine non-raspunsurile; N=791).
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Vorbitul [i \n]elesul \n limba romani se datoreaz`, \nainte de toate, nu orelor
de limba romani de la [coal`, ci faptului c`, \ntr-un procent mare, acas` la
familiile acestor copii se vorbe[te, de obicei, \n limba romani. Astfel, \n 61,9%
dintre cazuri (N=981) se vorbe[te \n gospod`rie limba romani; limba român`
se vorbe[te \n 35% dintre gospod`rii [i limba maghiar` \n 0,7% dintre cazuri
(pân` la 100% sunt categoriile <alt` limb`> [i <nu [tiu/nu r`spund>).
2.2.4. Abilit`]ile dobândite la [coal`
|n ceea ce prive[te aprecierea abilit`]ilor [i cuno[tin]elor dobândite la
[coal` de c`tre copiii lor, p`rin]ii, \n mod predominant, (circa 64% dintre ei)
sunt mul]umi]i de acestea. Dintre cei 672 de subiec]i care au r`spuns la
aceast` \ntrebare, 40,2% au afirmat c` sunt mul]umi]i \ntr-o oarecare m`sur`,
18,5% \n mare m`sur` [i 5,1% \n foarte mare m`sur`. Conform graficului de
mai jos, procentul celor care exprim` un grad mai redus de mul]umire (\n
mic` sau \n foarte mic` m`sur`) este de 35,5%.

Dac` privim aceste date din punctul de vedere al mediului de reziden]`,
putem observa c` p`rin]ii de la ora[e sunt de dou` ori mai mul]umi]i de ceea
ce a acumulat copilul lor [coal` decât p`rin]ii din mediul rural.
P`rerea majorit`]ii p`rin]ilor (61,3%) este c` rezultatele [colare \n sensul
abilit`]ilor [i cuno[tin]elor cumulate se datoreaz` [colii [i implicit profesorilor,
dar o parte dintre ei (26,8%) crediteaz` copilul pentru aceste rezultate.
45

Procentul celor care afirm` c` familia ar avea un rol din acest punct de vedere
este destul de sc`zut, doar de 7,6%, [i mai mic` fiind (0,9%) rata celor care
pun aceste rezultate pe seama medita]iilor particulare, faptul din urm`
denotând c` foarte pu]ini p`rin]i au posibilitatea s` pl`teasc` pentru astfel
de servicii. Ocuren]a r`spunsului precodificat <medita]ii particulare> este de
aproape cinci ori mai mare \n mediul urban decât \n cazul p`rin]ilor de la sate
(dintre cei care au ales acest r`spuns 83,3% sunt de la ora[e [i doar 16,7%
din sate). De asemenea, tot \n mediul urban este mai mare [i ponderea
subiec]ilor care consider` c` rezultatele [colare se datoreaz` [colii/ profesorilor
(35,5% fa]` de 25,8%).

Gradul de mul]umire al p`rin]ilor fa]` de abilit`]ile acumulate la [coal` de
c`tre copiii lor nu pare a fi sus]inut cu ceea ce afirm` ei despre cuno[tin]ele
efective dobândite \n diferite domenii. Precum arat` graficele de mai jos,
procentul p`rin]ilor care spun despre copiii lor \ntre 7 [i 11 ani c` [tiu s` scrie
[i s` citeasc` bine \n limba român` este \n jur de 42%; acesta fiind [i mai
sc`zut \n ceea ce prive[te socotirea (34%) [i \nmul]irea \n gând la cump`r`turi
(27,4%).
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|n ceea ce prive[te cunoa[terea unei limbi str`ine, doar 18,6% dintre p`rin]i
r`spund afirmativ la aceast` \ntrebare (majoritatea dintre ei referindu-se la
limba englez`). Procentul celor care afirm` despre copilul lor c` [tie s`
foloseasc` calculatorul pentru a scrie un text este de doar 21,8%, acesta fiind
[i mai sc`zut (16,2%) \n cazul celor care cred c` el este capabil s` fac` opera]ii
aritmetice sau s` realizeze un tabel pe calculator. 19,2% dintre p`rin]i
consider` c` ace[ti copii pot folosi internetul \n scopul de a comunica cu al]ii.
Pe baza acestor date, putem afirma c` gradul de mul]umire ridicat al p`rin]ilor
\n leg`tur` cu cuno[tin]ele acumulate la [coal` nu se bazeaz` pe cuno[tin]ele
efectiv dobândite de c`tre copii. El poate fi interpretat ca unul relativ atât \n
raport cu a[tept`rile lor (sc`zute) fa]` de [coal` [i copii (a[tept`ri care, la
rândul lor, sunt nivelate de condi]iile grele ale traiului), cât [i fa]` de ceea ce
au realizat p`rin]ii la [coal`, respectiv nivelul lor educa]ional.
2.3. Factori motivan]i ai particip`rii [colare
|n acest sub-capitol discut`m despre factorii particip`rii [colare – a[a cum
sunt ei defini]i de c`tre p`rin]ii cu cel pu]in un copil aflat \n situa]ie de
neparticipare [colar` – grupându-i \n factori care influen]eaz` pozitiv, [i factori
care afecteaz` negativ \nscrierea/ men]inerea copiilor la [coal`.
Dincolo de factorii ce ]in de mediul lor familial (inclusiv condi]iile lor materiale
[i concep]iile lor culturale despre ce trebuie s` fac` un b`iat sau o fat` \n
via]`), decizia privind participarea la [coal` se formeaz` [i \n func]ie de
experien]ele [i percep]iile p`rin]ilor legate de educa]ia [colar`.
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2.3.1. Factori care influen]eaz` pozitiv participarea [colar`
Printre factorii care influen]eaz` pozitiv participarea copiilor la [coal` se afl`
[i concep]iile p`rin]ilor despre nevoia de a merge la [coal`. Precum arat`
graficul de mai jos, marea majoritate a responden]ilor no[tri (65%) afirm` c`
motivul pentru care \[i \nscriu copiii la [coal` este a[teptarea ca ace[tia “s`
\nve]e carte” (N=584).
Din acest punct de vedere exist` un u[or decalaj \ntre subiec]ii provenind din
mediul urban [i, respectiv, rural, \n sensul c` se \nregistreaz` un procent mai
mare de subiec]i \n urban (39,9% comparativ cu mediul rural, 25,1%) care
apreciaz` nevoia <\nv`]`rii de carte> ca principala motiva]ie pentru \nscrierea
copilului la [coal`. Pe ansamblul e[antionului, mult mai pu]ini p`rin]i (14,1%)
consider` c` este bine s`-[i \nscrie copiii la [coal` pentru ca ei s` \nve]e o
meserie, iar [i mai pu]ini afirm` c` frecventarea [colii ar asigura un trai mai
bun (7,1%). Dintre cei 18 subiec]i care declar` c` [i-au \nscris copilul la [coal`
ca s` \nve]e meserie, 17 sunt p`rin]i de b`ie]i, ceea ce denot` c` a[teptarea
ca [coala s` ofere o calificare copilului depinde [i de genul copilului.
Obligativitatea [colariz`rii este invocat` ca argument \n prea pu]ine cazuri.

Pe lâng` a[tept`rile legate de beneficiile [colariz`rii copiilor, majoritatea
responden]ilor (dintr-un num`r total de 449), adic` 49,2%, apreciaz` aceast`
institu]ie prin dimensiunea sa uman`, prin asta exprimând ceea ce consider`
ei a fi dezirabil la o [coal` bun` (vezi graficul de mai jos). Comparând
elementele ce intr` \n compozi]ia sistemului educa]ional cu care ei se
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\ntâlnesc, p`rin]ii par s` aprecieze cel mai mult calit`]ile generale ale cadrelor
didactice (seriozitatea, devotamentul, lipsa lor de discriminare, severitatea [i
capacitatea lor de a disciplina). Când compar`m aceste r`spunsuri cu
r`spunsurile date la \ntrebarea ce importan]` au diferitele caracteristici ale
[colii (de unde a reie[it c` majoritatea p`rin]ilor a definit drept
important`/foarte important` siguran]a copilului), ni se relev` faptul c` ei nu
sunt mul]umi]i de modul \n care acest factor considerat extrem de important
este asigurat la [coala unde [i-au \nscris copiii (doar 3,1% dintre ei afirmând
c` apreciaz` la [coala lor acest lucru). De asemenea, comparând r`spunsurile
la \ntrebarea referitoare la motivele pentru care [i-au \nscris copiii la [coal`
(de unde a reie[it c` “a \nv`]a carte” este motiva]ia cea mai des invocat` de
responden]i) cu r`spunsurile la \ntrebarea despre ce anume apreciaz` la
[coala lor, putem conclude c`, fa]` de a[tept`rile lor \n acest sens, p`rin]ii
sunt nemul]umi]i (doar 20,9% apreciind educa]ia primit` la aceast` [coal`).

Printre factorii care afecteaz` participarea [colar` se afl` [i gradul de
mul]umire a p`rin]ilor fa]` de ea. Un num`r ridicat de responden]i (34,5%)
par a fi mul]umi]i de [coal`, ei nu indic` niciun motiv de nemul]umire. Doar
13,8% sunt nemul]umi]i de ceea ce am numit aici infrastructur`, ce cuprinde
la rândul s`u atât condi]iile materiale ale [colii, cât [i existen]a transportului
public \ntre cas` [i [coal`. {i mai pu]ini dintre p`rin]i (6,7%) consider` c`
anturajul (prezen]a elevilor romi \n [coal`, cât [i violen]a) ar fi motiv de
nemul]umire fa]` de [coala unde copiii lor au fost \nscri[i. Faptul c` se cer
bani la [coal` este amintit de 6% dintre p`rin]i. Nu exist` diferen]e \n func]ie
de situa]ia material` a p`rin]ilor intervieva]i \n aceast` privin]`.
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Cei mai mul]i dintre cei 386 de responden]i la aceast` \ntrebare (38%) se
declar` a fi nemul]umiti de cadrele didactice ale [colii unde era copilul lor.
Aceste nemul]umiri se formuleaz` fa]` de dezinteresul sau severitatea
profesorilor, fa]` de atitudinea lor discriminatorie, dar [i fa]` de fluctua]ia de
personal de la [coala respectiv`. Ele sunt foarte semnificative mai ales \n
lumina a[tept`rilor mari pe care p`rin]ii le formuleaz` fa]` de cadrele
didactice, apreciind c` ele ar fi factorul cel mai important al unei educa]ii de
bun` calitate.

Gradul de mul]umire cu [coala copiilor lor sau procentajul de 34,5% dintre
p`rin]i pe nu \i nemul]ume[te nimic se datoreaz` [i faptului c`, \n percep]ia
lor, oricum nu ar avea la \ndemân` o alt` [coal` mai bun`. Peste 40% dintre
cei 633 responden]i la aceast` \ntrebare consider` c`, din toate punctele de
vedere, la [coala lor calitatea educa]iei este la fel ca [i \n celelalte [coli.
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|n 1,5% dintre cazuri, [coala frecventat` de copil era o [coal` special`.
2.3.2. Factori care influen]eaz` negativ participarea [colar`
Prin r`spunsurile lor deschise la \ntrebarea referitoare la motivele pentru care
copilul lor a renun]at la [coal` – precum arat` graficul de mai jos –,
majoritatea p`rin]ilor dintre cele 622 de cazuri care sunt \n aceast` situa]ie
(41,8%) au invocat motive de ordin economic. La rândul nostru am inclus \n
aceast` categorie de motive nu doar lipsa banilor, ci [i cazurile de copii care
munceau fie \n gospod`rie, fie \n afara ei (nevoi de altfel strâns legate de
condi]iile materiale precare ale p`rin]ilor).
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Vorbind despre posibilit`]ile/lipsurile materiale ale lor, participan]ii la focus
grup au accentuat mult leg`tura acestora cu participarea [colar` a copiilor:
La un copil \i trebuie multe la [coal`. |i trebuie diminea]a un mic dejun, la 12
la fel, \i trebuie o pereche de adida[i, \i trebuie un pantalon, un trening. {i cu
aloca]ia de 420 de mii nu po]i s` o faci.
La copii le trebuie multe condi]ii: s` ai ap`, lumin`. Eu nu am condi]iile astea,
sunt f`r` ap` \n curte, f`r` lumin`.
Nu le trimi]i la [coal` c` nu ai ce s` le dai \n picioare, n-ai s` le dai s` m`nânce
o felie de pâine, n-ai un ghiozdan, n-ai o hain`, n-ai niciun... nicio sponsorizare
de nic`iri, servici nu este.
Nasoal`, normal, aceast` stare financiar`. Asta e problema din cauza care
copilul nu merge la [coal` frecvent: ast`zi merge, mâine merge, poimâine nu
mai poate, mi s-o rupt pantofu, \s murdare hainele.
{i copiii sunt folosi]i la munci, la producere de venituri, la fier vechi.
|i trimi]i cum po]i, când n-ai cu ce s`-i trimi]i, r`mân acas`.
{i eu tot din cauza banilor nu mi-am putut continua [coala. ... {i sor`-mea
\nv`]a mai bine [i de ce s` m` duc eu mai departe... {i s-a dus ea, [i a[a nu
avea mama posibilitatea s` ne ducem amândou` la liceu. Am stat [i eu 8
clase, am f`cut 8 clase [i n-am avut cum s` mergem mai departe.
Referindu-se la p`r`sirea [colii, destul de mul]i p`rin]i (27%) au invocat
motive legate de \n]elegerea faptului c` fetele sau b`ie]ii lor nu au mai vrut
s` mearg` la [coal`, sau c` ar fi \nv`]at deja destul, dar [i cazuri \n care copiii
au r`mas f`r` unul sau ambii p`rin]i (ca urmare a plec`rii lor \n str`in`tate, a
divor]ului sau a mut`rii din localitate).
Mult mai pu]ini p`rin]i (12,5%) dintre cele 622 cazuri au plasat
responsabilitatea renun]`rii copiilor la [coal` pe seama sistemului [colar (care
\n aceast` accep]iune include discriminarea, violen]a \n [coal`, lipsa locurilor
la [coala dorit` sau lipsa [colii de meserii dorite, programul [colar, dar [i
inabilitatea copilului de a vorbi limba \n care i se pred` la [coal`).
Cu ocazia interviurilor de grup p`rin]ii au relevat multe manifest`ri ale
tratamentului inegal [i dezavantajos la care ei [i/sau copiii lor au fost supu[i
la [coal` din partea cadrelor didactice, copiilor [i p`rin]ilor majoritari:
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Discriminarea mie mi s-a \ntâmplat chiar cu fata... Când era aproape de
Capacitate, [i ea fiind [i un copil cu mintea dezvoltat`, vine [i \mi spune
„Mami, profesoara de matematic`, profesoara de chimie, de istorie, le pare
r`u c` \nv`]. Zice \nva]` ]iganca mai bine, gânde[te o ]iganc` mai bine ca
românii?”
Problema e c` \n [coal` se mai repet` chestia asta, c` se zice c` nu-s sp`la]i,
c` nu-s \mbr`ca]i la ultimele... ca al]i copii.
Dup` clasa a V-a, fata nu [tia s` scrie [i s` citeasc`, c`ci profesoru, \nv`]atoru
nu s-o ocupat de ea ... atâta c`-i prezent`, c` se duce la [coal`, da’ de copil
nu se ocup`.
Nu se ocup` de copilul rom, \l pune acolo \n banc`, ultimu’. Nu se ocup` cu
el, nu discut` cu el, atâta c`-i prezent la [coal`, ceea ce \i discriminare, putem
s` spunem \ntr-un cuvânt.
Merge la [coal`, \mbr`cat` normal, \nva]` foarte bine, are toate condi]iile,
dar copilul de lâng` ea tot \i spune ]iganc`. {i ei, s`racii, ce [tiu ei...
S-o f`cut diferen]a [i \ntre c`r]i. Li s-o dat la copiii de romi c`r]ile mai vechi [i
c`r]ile noi li s-o dat la cine are posibilitatea... {i copiii se-ntreab` când se uit`
\n clas` se uit` la fiecare pe mas` [i pe banc`... A ta de ce-i nou`? A mea e
mai veche. O scoate din copert`, m` rog, dac` are copert` sau nu. {i-i spune,
e notat`. La unii-i rupt`, la al]ii nu. ~sta spune: a mea e nou`. P`i da, p`rin]ii
mei au avut posibilitatea. Da, m` rog, dar ai mei n-au avut posibilitatea [i de
ce mi-o dat mie p` asta mai rea?
Am avut un profesor de matematic`... el nu \ntreba nimic, scria nota \n
catalog, [i când venea diriginta spunea "ai 5 la matematic`", m-am mirat, de
unde, dac` nici nu m-a ascultat? El avea oamenii lui, \i scotea la tabl`, le
explica, dar nou` nimic [i nici nu ne b`ga \n seam`.
Se face diferen]` \ntre copilul rom [i român. {i la serbare când au, uite eu am
observat când o ovut acuma de Cr`ciun, o ovut copiii serbare, `[tia care ou
fost din ]igani i-ou pus \n spate, [i numai românii i-ou pus \n fa]`. {i poezii
numai românii au spus. C` tot spune, las` c` ]iganu nu [tie, nu are memorie,
zice c`-s mai slabi.
Mul]i dintre p`rin]i au ar`tat [i consecin]ele directe sau indirecte ale
discrimin`rii asupra particip`rii [colare a copiilor:
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Opt ani de zile \n [[coala] general` am suferit foarte mult, pentru c` fiind
singura elev` de etnie rom` din clas`, ceilal]i copii nu m` puteau suferi. |n
ziua \n care eu primeam coroni]a la premiere, a[a cum se proceda mai demult,
eram cea mai sup`rat` fat` cred din toat` sala, pentru c` \n momentul \n
care urcam pe scen` pe mine nu m` aplauda nimeni. Faptu `sta m-a
determinat ca \n urm`torii patru ani din liceu s` nu mai spun c` sunt de etnie
rom`. |ntr-un fel nu m` tr`da nici aspectul, nici modul de a vorbi, de a
comunica, am decis a[a numai din motivul de a nu mai suferi cum am suferit
\nainte la general`.
Culmea c` ce am tr`it eu \n [coal`, tr`ie[te [i copilul meu \n prezent. Ea este
brune]ic`, este singura elev` declarat` rom` \n [coal`. Nu zic pentru c` este
copilul meu, dar este un copil inteligent. La \nceputul anului [colar, copiii tot
o f`ceau cioar` [i ]iganc` [i, la un moment dat, a venit acas` [i \mi spunea:
“eu nu mai merg la [coal`. De ce m` fac a[a?” [i, \n momentul când i-am
f`cut baie, avea un burete [i zice: "freac`-m` mai bine ca s` nu mai fiu a[a
neagr`."
Doamna profesoar` \i spunea, te rog frumos s` te speli, c` e[ti \mpu]it [i
mizerabil, [i aici ne intoxic`m \n clas`, nu mai avem aer de la atâta mizerie
de ]igan. {i nu mai merge la [coal` a doua zi.
Copiii români vin la serbare, care vede c` nu au posibilit`]i, le spune, m`i tu
stai acas`. Au fost ni[te copii d-`[tia de romi, nu i-o dus la teatru, c` o fost
mizerabili, de ce? ~ia nu au fost copiii ei? Nu aveau voie s` mearg`? {i plângea
copiii `[tia, [i spuneau… pe noi nu ne-o chemat.
Fiecare ar trebui tratat dup` posibilitatea lui, s` fie primit la fel ca [i restul
copiilor. Nu s`-i spun`: „Azi s` nu te mai prind c` vii a[a, c` nu [tiu ce!” Azi
n-ai avut pix, de ce ai venit f`r` pix, de ce nu [tiu ce? Las`-l acolo, dac` vrei
s` vin`. C` el dac` i-ai zis o dat`, de dou` ori, noi am avut cazuri din-astea,
n-a mai venit la [coal`, n-a mai venit nici la ore, n-a mai c`utat [coala aia. A
zis: „De ce s` merg, dac` doamna a strigat dup` mine [i o zis c` de ce am
venit a[a?" Las`-l \n pace acolo s` vin` cum vine, dar s` vin` la [coal`. Altfel
\l faci s` abandoneze [coala [i nu mai vine.
Prin \ntâmpl`rile relatate ni s-a relevat c` celor care fac discriminarea copiilor
romi la [coli nu le place s` fie aten]iona]i de acest lucru, ei nerecunoscând
sau negând c` ar avea atitudini de acest fel:
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I-au luat pe copiii romi din clasa \n care erau numai romi [i i-au \mp`r]it, 2-3
\ntr-o clas`, 2-3 \ntr-o alt` clas`. Erau sup`ra]i p`rin]ii c` i-o \mp`r]it [i o mai
b`gat ]igani. B`iatul meu l-o \ntrebat pe colegul lui “ce faci?” sau nu [tiu ce
o fi \ntrebat, [i acel copil i-o r`spuns urât, “las`-m` \n pace, nu vorbesc cu
tine”. Normal c` am avut o reac]ie mai aprins` [i eu, ca bunic`, când am
v`zut cum este tratat. {i noi ca femei eram tratate urât de doamna
\nv`]`toare [i copiii erau trata]i la fel de colegi. Când am intrat \n clas` i-am
spus, “doamna \nv`]`toare, am o rug`minte la dumneavoastr`, reprezint
romii de pe strada Muncii [i v` aduc la cuno[tin]` urm`toarele: ace[ti copii
care au fost repartiza]i la dumneavoastr` \n clas`, v` rog din suflet s` nu face]i
diferen]e, asta cer p`rin]ii. La care ea a spus, “da, voi [ti]i numa s` cere]i, dar
de f`cut nu face]i nimic [i nu contribui]i cu nimic”, asta mi-o spus doamna
\nv`]`toare.
Oferind r`spuns la \ntrebarea despre cui se datoreaz` rezultatele [colare ale
copilului (\n]elegând prin ele, datorit` formul`rii, rezultatele bune) – precum
arat` graficul de mai jos – 63,1% dintre cei 645 de responden]i consider` c`
acestea sunt asigurate de [coal`. Procentul lor este deci mult mai mare decât
al celor care blameaz` sistemul [colar (12,5%) pentru renun]area la [coal`.
P`rin]ii responden]i (care \n mare m`sur` explicau renun]area la [coal` prin
condi]iile lor economice) par s` fie dispu[i s` aprecieze mai degrab` rolul
pozitiv al [colii decât s` critice sistemul educa]ional \n raport cu abandonul.
Aceste discrepan]e pot fi explicate prin interiorizarea de c`tre p`rin]i a
explica]iilor date e[ecului/succesului [colar de c`tre sistem [i, pân` la urm`,
prin tendin]a celor care tr`iesc \n condi]ii precare de a accepta cu resemnare
situa]ia lor [i de a nu critica sistemul educa]ional pentru rezultatele slabe la
\nv`]`tur` care pot duce la abandon.
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Fa]` de veniturile mici [i nestabile ale p`rin]ilor, sumele de bani ce trebuie
cheltuite \n leg`tur` cu [colarizarea copiilor pot s` devin` motiv pentru
p`r`sirea [colii. Cei mai mul]i dintre responden]i (48,3%) cheltuie o sum` de
sub 100 RON lunar [i, \n aceast` privin]`, nu exist` diferen]e semnificative
\ntre rural [i urban.

Precum reflect` \ntâmpl`rile povestite la interviurile de grup, costurile
[colariz`rii (\n condi]iile \n care accesul la educa]ia obligatorie ar trebui
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garantat` pentru toat` lumea) pot avea un impact dezastruos asupra
particip`rii [colare. P`rin]ii au accentuat \n mod deosebit problema uniformei
obligatorii:
Echipamentul ce li se d` la [coal` e obligatoriu. Uniform`. Deci gândi]i-v` c`
le d` un sacou [i o cravat`, li s-a cerut 600.
Dac` nu au uniforma la ei, de la poart`, c` au supraveghetor, paza, \i \ntoarce
\napoi. Unde ]i-e uniforma? N-ai uniforma? Du-te acas`!
{i dou` uniforme trebuie pe s`pt`mân`, c` nu po]i cu o uniform`, o uniform`
s` trimi]i toat` s`pt`mâna.
Sunt doi b`ie]i de la b`iatul meu din clas` care nu mai merg. Nu au posibilit`]i.
Nu au pl`tit uniforma, nu \i mai las` s` intre \n [coal` f`r` uniform`. Dac`
nu au posibilit`]i \nseamn` c` [i-au pierdut [coala.
Dar pe lâng` uniform`, [coala le mai cere p`rin]ilor (\ntr-un mod sub\n]eles
obligatoriu) [i alte contribu]ii:
S` v` fi adus biletul [i s` vede]i scrisul lu doamna \nv`]`toare [i semnat. O
sut`, scrie zece lei fondul [colii, zece lei fondul clasei, [i semnat de
\nv`]`toarea. Vine copilul cu biletul acas`.
Copiilor li se cere bani pentru fonduri, le cere bani pentru c`r]i, pentru
uniforme... copiii no[tri \s r`ma[i \n urm` cu uniforme, cu c`r]i, cu toate.
La [coal` ne spune \n felul urm`tor: ne trebuie banii pentru a[a, ne trebuie
banii pentru a[a, trebe la data fix`... trebe... {i eu stau [i-i explic, \n fa]` la
toat` lumea, f`r` nicio ru[ine pentru c` nu m` duc s` fur, nu... de unde s`
dau dumitale banii aie[tea... care \]i trebuie dumitale pentru draperii, \]i trebuie
pentru lichid, \]i trebuie pentru hârtie igienic`, m` rog... |]i trebuie pentru mop,
\]i trebuie... de unde s` \]i dau eu banii pentru femeia de servici c`... de-aia-i
[coal` c`, m` rog, s` umbla]i [i dumneavoastr` c` ave]i cadre... s` i se deie
ceva fonduri dac` t`t nu ave]i... dac` dumneavoastr` de la [coal` nu se d`,
eu de unde, \n posibilitatea \n care stau eu, de unde s` dau?
Manualele sunt gratuite, dar se cere foarte multe caiete, se cere foarte multe
rechizite [i scumpe.
La sport obligatoriu s` mearg` \n trening, adida[i, numai d-`[tia, plus fondul
clasei, plus una alta. Fondu’ clasei anu `sta era patru sute cincizeci de mii.
Atâta am pl`tit.
Orice trebuie, totul trebuie pl`tit. Pozele, o sut` de mii.
La [edin]e cu p`rin]ii se discut` mai ales din cauza banilor, c` nu au dat mul]i
fondul clasei, nu au dat pentru uniforme.
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C`s`toria este definit` drept motiv pentru p`r`sirea [colii de c`tre cei mai
pu]ini p`rin]i (6,6%), este \ns` important de men]ionat c` toate cele 41 de
cazuri amintite la acest capitol se refer` la fete. Aceste date ale studiului nostru
coincid cu rezultatele \n acest sens ale cercet`rii „O [coal` de nota zece?”
derulate de c`tre Agen]ia de Dezvoltare Comunitar` „|mpreun`” \ntre aprilie
2009 [i ianuarie 2010 cu sprijinul UNICEF, care arat`: din cei 69 de copii,
doar unul men]ioneaz` c` a abandonat [coala din cauza c`s`toriei; iar din
chestionarele aplicate p`rin]ilor reies 10 cazuri de c`s`torie timpurie a copiilor
de vârst` [colar`, ceea ce reprezint` 4,3% din cauzele raportate de c`tre
p`rin]i pentru neparticiparea copiilor lor \n sistemul de \nv`]`mânt. |n lumina
acestor date, este probabil ca fenomenul de c`s`torie timpurie \n rândul
copiilor romi s` fie supraestimat, conchide raportul acestei investiga]ii13.
Cu ocazia interviurilor de grup din cadrul cercet`rii noastre, unii p`rin]i au
oferit detalii despre acest fenomen, pe care l-au legat de persisten]a tradi]iilor
\n unele neamuri de romi:
La noi la ]igani \nc` se merge pe mentalitatea s` fie virgin` când se
c`s`tore[te. De asta o iei [i de mic` –”... Dac` a \mplinit sau a dep`[it 15-16
ani spune c` s-a \mb`trânit... Decât s`-mi vin` cu burta mare, eu s` zic c`
fata mea se duce la [coal` si ea s` vin` cu burta mare, mai bine s-ar c`s`tori.
N-ar trebui s` se fac` diferen]e \ntre fete [i b`ie]i, dar fiind romi, la noi e o
tradi]ie care \n momentul de fa]` totu[i o respect` [i care spune c`, la o
perioad` oarecare, fetele dac` nu se m`rit` e o problem`, pentru c` devin tot
mai mature, adic` \mb`trânesc.
Sunt familiile astea de c`ld`rari... se transmite de la tat` la fiu ce strânge, ce
avere agonisesc. Chiar dac` ei au bani \n cont, tezaurul familiei const` \n
galbeni, \n acei bani austrieci. De obicei sunt [i fete \n familiile lor... {i ace[ti
bani devin zestre pentru fete. |n momentul \n care s-a \ncheiat o c`s`torie,
ace[ti galbeni sunt da]i la tat`l b`iatului. Cu cât zestrea fetei este mai bun`,
cu un num`r mare de galbeni, fata este cu atât mai c`utat` pentru c` de
obicei se spune: `la d` pentru fii-sa ca s` o m`rite 500 de galbeni, `la d` 200,
[i tat`l b`iatului trage concluziile. El se gânde[te: pe `ia cu 500 de galbeni,
chiar dac` copii nu se potrivesc de vârst`, chiar dac` nu are cas`, da s` \mi
dea atâ]ia galbeni e o investi]ie. {i p`rin]ii \n momentul când vor s` stabileasc`
astfel de c`s`torii nu mai ]in cont de vârsta copilului... {i chiar dac` sunt rude
apropiate, veri buni, ei c`s`toresc copiii de mici. E o \n]elegere \ntre p`rin]i [i
la vârsta de maxim 10 ani b`iatu [i 9 ani feti]a, copiii sunt c`s`tori]i. Chiar

13

http://blog.agentiaimpreuna.ro/?p=19#more-19
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dac` nu e o c`s`torie legal`, este \ncheiat` aceast` c`s`torie \ntre familii. Mai
sunt [i persoane care nu respect` chiar dac` p`rin]ii au \ncheiat astfel de
c`s`torii, mai sunt copii care nu ascult` [i de fel se rupe o astfel de c`s`torie
[i fuge. Fata nu vrea s` \l ia pe b`iat. Dar ce se \ntâmpl` este grav. Tat`l fetei
nu vrea s` mai dea \napoi galbenii, [i de aici a \ntors nunta [i se termin` totul.
Dar, v-am spus, c`s`toriile astea sunt \ncheiate de la vârsta asta pentru c`
p`rin]ii \ncearc` s` g`seasc` o negociere cât mai bun` \ntre ei. Nu se ]ine cont
de sentimente, de vârst`.
Unii p`rin]i zic c` pentru o fat` e suficient c` o \nv`]at m`car s` scrie, dac`
[tie s` scrie, [tie s` [i citeasc` [i s` fac` mâncare atunci e OK, \n schimb b`iatul
trebuie s` mearg` m`car pân` \n clasa a VIII-a ca s` poat` s` \[i ieie carnetul
pentru [oferi. Deci, \ntr-adev`r \n partea asta a comunit`]ii rome, exist` \nc`
discriminare \ntre feti]e [i b`ie]i, fetele trebuie s` r`mân` acas` pentru ca
p`rin]ii nu au foarte mult...
|n comunitatea rom` mul]i p`rin]i sunt analfabe]i, iar femeile sunt supuse
b`rbatului. El \i [efu, iar ea face ce zice el. Bine \i [i mai aprigi un pic la
\nv`]`tur` [i p`rin]ii \s pe ideea c` pentru o fat` \i destul atâta, s` citeasc`,
s` scrie, poate nici atâta, dar b`iatu’, el s` [tie mai mult.
Al]i p`rin]i prezen]i la interviurile de grup [i-au prezentat dezacordul fa]` de
astfel de practici, formulând deziderate de genul:
La fel ca b`ie]ii ar trebui s` mearg` [i fetele la [coal`.
Fata nu trebuie oprit` acas`, ca s` nu fac` ea [coal`, c` o ]in acas` ca s` \mi
fac` mie mâncare [i s` m-ajute la sp`lat [i la treburi de-astea.

C`s`toria ca motiv pentru \ntreruperea sau nefrecventarea [colii a fost
amintit` de c`tre p`rin]i \n procent relativ mic [i fa]` de via]a lor proprie, doar
14% dintre ei s-au aflat \n aceast` situa]ie. |ntrebarea fiind unul cu r`spunsuri
multiple, mul]i dintre responden]i (48,8%) au f`cut apel \n acest context [i
la lipsurile financiare sau la faptul c` nici p`rin]ii lor nu au f`cut [coal`
(23,1%), dar [i la nevoia de munci \n gospod`rie (27,6%).
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Condi]iile \n care copiii \[i fac temele de acas` afecteaz` [i ele negativ
participarea, având impact asupra performen]elor [colare.
|n cazul responden]ilor no[tri, majoritatea copiilor (67,3%) nu au nici m`car
o mas` a lor unde s`-[i fac` temele, sau nu au camera lor unde s` \nve]e
(82%), ceea ce desigur implic` [i faptul c` \n 53,8% dintre cazuri lini[tea
necesar` studiului nu poate fi asigurat`.
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|n ceea ce prive[te timpul dedicat temelor, 46,1% dintre responden]ii la
aceast` \ntrebare sunt preocupa]i de acest lucru sub o or`, iar 17% dintre ei
nu aloc` deloc timp acestei preocup`ri dup` \ntoarcerea de la [coal`.

Cei mai mul]i dintre p`rin]i (67,6%) \[i ajut` copiii la teme \ntr-o mic` sau
foarte mic` m`sur`, lucru care poate fi datorat unor cauze multiple (printre
ele lipsa de timp sau inabilitatea de a face acest lucru din cauza nivelului lor
educa]ional sau a cerin]elor de azi care dep`[esc cele de pe vremea lor). Doar
11,1% dintre ei acord` asisten]` \n mare sau \n foarte mare m`sur` copiilor
\n acest sens.
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2.4. Cauzele ne\nscrierii [i ale slabei particip`ri [colare
Datele din acest subcapitol \n continuare se refer` la acei responden]i care,
\n momentul anchet`rii, au avut m`car un copil \n situa]ie de neparticipare
[colar`. |n e[antionul nostru sunt 95 de cazuri de p`rin]i care au afirmat c`
au un copil care nu a fost \nscris la [coal` niciodat`. La \ntrebarea privind
motivele pentru care copilul a renun]at la [coal` au r`spuns 620 de subiec]i.
|n e[antionul nostru, dintre cele 95 de cazuri, dou` treimi (63 de cazuri) sunt
din mediul urban [i 32 de cazuri provin din mediul rural. Comparând
structura r`spunsurilor date la \ntrebarea referitoare la motivele ne\nscrierii \n
contextul celor dou` medii de reziden]`, observ`m c` mai mult de dou`
treimi din cazurile de la sate au invocat motive de natur` economic`, fa]` de
jum`tate \n cazul p`rin]ilor din mediul urban. Pentru unul din cinci copii de
la ora[e ne\nscri[i niciodat` la [coal` p`rin]ii au declarat ca motiv lucrul
acestora \n gospod`rie, \n timp ce \n mediul rural acest motiv nu a fost invocat
de niciun p`rinte. Exist`, desigur, posibilitatea ca varia]ia r`spunsurilor \n
func]ie de mediul de reziden]` s` aib` la baz` [i o \n]elegere diferit` a
conceptului de ”munc`” \n rural fa]` de urban. Identificarea inutilit`]ii [colii
drept motiv al ne\nscrierii este mai des \ntâlnit` \n ora[e (17,5%) decât la sat
(9,4%).
Referitor la vârsta copiilor despre care responden]ii care au declarat c` nu au
fost niciodat` \nscri[i la [coal`, 46 sunt \ntre vârsta de 7-11 ani (dintre ei 30
b`ie]i [i 16 fete), iar 38 (15 b`ie]i [i 23 fete) se \ncadreaz` \n categoria de
vârst` de 12-16 ani. |n cazul copiilor din categoria de vârst` 12-16 ani, <lucrul
acas`> este invocat ca motiv de ne\nscriere de o treime din responden]i, \n
vreme ce pentru cei de 7-11 ani nu exist` niciun astfel de caz. Chiar dac`
num`rul de cazuri la care ne referim aici este prea mic pentru a fi siguri c`
diferen]a este semnificativ`, putem afirma c`, \n ultimii ani, se observ` o
tendin]` de sc`dere a ne\nscrierii [colare datorate lucrului copilului \n
gospod`rie, \n schimb, tot ca tendin]`, se remarc` o cre[tere a cauzelor
economice ale ne\nscrierii. Comparând frecven]a motivelor pe cele dou`
categorii de vârst`, mai este de men]ionat faptul c` <inutilitatea [colii> este
reiterat` cu o frecven]` mai redus` la copiii \ntre 7-11 ani decât la cei de
12-16 ani (10,9% fa]` de 21,1%). Invocarea mai accentuat` a acestui motiv
[i num`rul mai mare de fete printre copiii de 12-16 ani care nu au fost \nscri[i
niciodat` la [coal` pot s` ne fac` s` afirm`m c`, \n cazul fetelor de aceast`
vârst`, [coala este considerat` mai pu]in important` decât \n cazul b`ie]ilor.
Ancheta sociologic` din 200614 realizat` pe un e[antion de 717 femei din nou`
jude]e din România ne demonstreaz` [i ea c` dezirabilitatea [colii \n cazul
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fetelor este mai redus` decât \n cel al b`ie]ilor, 21% dintre femeile intervievate
afirmând c` finalizarea [colii elementare este suficient` pentru fete (fa]` de
procentul de numai 8% care crede acela[i lucru \n raport cu b`ie]ii).
Acest mod de gândire – \n unele cazuri – poate fi adus \n leg`tur` cu realitatea
cu care femeile rome [colite se confrunt`: datele unei cercet`ri recente despre
accesul romilor la munc` ne arat` c` “femeile cu preg`tire mai \nalt` ajung
\ntr-un procent mai mare s` lucreze \n gospod`rie sau s` devin` [omere fa]`
de b`rba]ii cu aceea[i preg`tire, iar \n cazul persoanelor cu o [colaritate mai
redus` b`rba]ii sunt expu[i riscului de a deveni [omeri sau lucr`tori \n
gospod`rie \ntr-o m`sur` mai mare decât femeile.”15 Ne[ansa femeilor cu
educa]ie [colar` de a ie[i din statutul tradi]ional feminin de casnic` poate
deveni o autocenzur` \n cazul noilor genera]ii de tinere \n leg`tur` cu
formularea dorin]elor privind cariera [colar` [i profesional`.
2.4.1. Definirea cauzelor ne\nscrierii
|n acest subcapitol ne propunem s` ar`t`m \ntr-un prim pas cum definesc
p`rin]ii ai c`ror copil nu a fost \nscris niciodat` la [coal` sau au renun]at la
ea, cauzele acestor situa]ii, respectiv despre ce i-ar face s`-i \nscrie \ntr-o
unitate de \nv`]`mânt. Trebuie s` men]ion`m c` \ntrebarea referitoare la
motivele ne\nscrierii sau renun]`rii a fost una cu r`spunsuri deschise.

14

15

Laura Surdu – Mihai Surdu (ed.): Broadening the Agenda: The Status of Romani Women in
Romania, Open Society Institute, 2006, p. 11.
Enikö Vincze: Raport asupra cercet`rii din anul întâi de proiect, cu recomand`ri privind activit`]ile de
incluziune ale proiectului precum [i politice publice pentru romi, cercetare realizat` în cadrul
proiectului Egalitate prin diferen]`. Accesul femeilor rome pe pia]a muncii, 2009,
<http://femrom.ro/rapoartecercetarere-recom.html>.
Ancheta sociologic` din cadrul acestei cercet`ri (vezi Nándor L. Magyari: Raport despre
cercetarea sociologic`, 2009,
<http://femrom.ro/infopub/2010/2.1.19.raportdespreanchetasociologica.pdf>) ne-a furnizat
date prin care putem compara nivelul educa]iei [colare la femeile [omere [i la cele care lucreaz`
în gospod`rie cu cel al b`rba]ilor apar]inând acelora[i categorii de inactivi, observând
urm`toarele: exist` o diferen]` mare între ele în cazul persoanelor cu preg`tire gimnazial` (43%
dintre femeile care lucreaz` în gospod`rie au o astfel de preg`tire, în timp ce în cazul b`rba]ilor
acest procent este de doar 19%); dar [i în cazul pu]inelor persoane care au facultate (5% dintre
femeile [omere au o astfel de preg`tire, în timp ce în cazul b`rba]ilor acest procent este de doar
de circa 2%); sau în cazul persoanelor cu bacalaureat (circa 9% dintre femeile [omere au o astfel
de preg`tire, în timp ce în cazul b`rba]ilor acest procent este de doar circa 5%). De asemenea,
se poate observa c` în cazul persoanelor cu un grad de [colaritate redus, inciden]a b`rba]ilor
printre inactivi este mai mare decât cea a femeilor: 33% dintre b`rba]ii care lucreaz` în
gospod`rie nu au nici o [coal` [i circa 29% au preg`tire elementar`, în timp ce doar circa 18%
dintre femeile corespunz`toare nu au nici o [coal` [i 19% dintre femeile lucr`toare în gospod`rie
au doar [coal` elementar`.
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Motivele economice, precum arat` graficul de mai sus, sunt cel mai des
invocate de c`tre p`rin]ii cu copii care nu au fost niciodat` \nscri[i la [coal`
pentru a explica aceast` op]iune a lor. Majoritatea dintre ei, \n jur de 55,6%
a declarat acest lucru. La acest capitol de considerente se poate ad`uga
procentul de 13,7% al celor care afirm` c` ace[ti copii aveau de lucru acas`,
nevoia de a face munci \n gospod`rie fiind legat` de condi]iile materiale ale
familiei. La 13,7% dintre responden]i li se pare c` [coala este inutil` [i, mult
mai pu]ini, \n jur de 3% explic` acest lucru prin faptul c` lucreaz` \n
str`in`tate. Datele dezagregate pe rural-urban arat` ca sunt de dou` ori mai
mul]i p`rin]i care nu [i-au \nscris copilul la [coal` din motive economice \n
mediul urban decât la sate (6,1% [i, respectiv, 2,9%) [i de 4 ori mai frecvent
[coala este considerat` inutil` \n ora[e (2,9%) fa]` de rural (0,7%). Lipsa
transportului este un motiv invocat numai \n mediul rural.
Ierarhizarea acestor motive \ntr-un fel se reitereaz` [i prin r`spunsurile date
la \ntrebarea „Ce v-ar face s` v` \nscrie]i copilul la [coal`”, precum reiese
din graficul de mai jos. Dintre cei 372 de responden]i, aproape 51% au
afirmat c` acesta depinde de situa]ia lor material`. |n acest context \ns`, un
mai mare procent dintre p`rin]i acord` importan]` ofertei venite dinspre
[coal` (25%), \n timp ce referirea direct` la [coal` ca motiv al ne\nscrierii
(precum am v`zut mai sus) a fost procentual mai mic` \n cazul p`rin]ilor care
au avut copii care nu au fost \nscri[i niciodat` la [coal` (5,3%). Deci percep]ia
despre ceea ce poate oferi [coala are un impact pozitiv asupra deciziei de a
\nscrie copilul la [coal` \n situa]iile \n care alte condi]ii favorizeaz` acest lucru
[i are un impact mai redus \n sens negativ, de motiv pentru ne\nscriere.
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Semnifica]ia ofertei [colare ca factor motivator este \nt`rit` [i de procentul
de 11% al p`rin]ilor care definesc dorin]a copilului ca motiv al \nscrierii,
dorin]` care, la rândul ei, cu siguran]` depinde de atractivitatea institu]iei de
\nv`]`mânt (cu toate elementele sale). Din acest punct de vedere nu exist` o
diferen]` major` \n func]ie de mediul de reziden]` al acestor p`rin]i.

|n ceea ce \i prive[te pe copiii care au frecventat [coala, dar au renun]at la
ea, p`rin]ii invoc` motivele economice \ntr-un procent mai redus (41,8%)
decât cei ai c`ror copii nu au fost \nscri[i niciodat` la [coal` (55,6%). 27%
dintre cei 620 de responden]i au motivat renun]area la [coal` cu r`spunsuri
de tipul <copilul nu a mai vrut> (cele mai multe cazuri) [i <a \nv`]at destul>,
dar [i cu absen]a p`rin]ilor de acas` (urmare a muncii \n str`in`tate – cele
mai multe cazuri sau din cauza divor]ului, mut`rii din localitate, unii copii
fiind f`r` p`rin]i). Eticheta folosit` \n graficul de mai jos <p`rin]i toleran]i sau
absen]i de lâng` copil> se refer` la aceste cazuri. Mult mai pu]ini au fost
p`rin]ii care au motivat renun]area la [coal` cu deficien]ele sistemului [colar
(unde am inclus considerente cum ar fi discriminarea, violen]a \n [coal`, lipsa
locurilor la [coal`, faptul c` nu [tia copilul române[te, programul [colar, dar
[i inexisten]a unei [coli de meserii \n localitate).
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2.4.2. Percep]ia p`rin]ilor despre vârsta dezirabil` la c`s`torie
Precum am ar`tat la capitolul 2.2.2 al studiului nostru, c`s`toria este definit`
drept motiv pentru p`r`sirea [colii de c`tre pu]ini p`rin]i (6,6%), dar, fiind
unul dintre motivele amintite, este bine s`-l observ`m mai \ndeaproape. Mai
ales c` tot la acela[i capitol am notat c`, \n toate cele 41 de cazuri de abandon
[colar cauzate de c`s`torie, am avut de a face cu persoane de gen feminin.
Trei dintre ele sunt de 13 ani, cinci de 14, unsprezece de 15 [i tot atâtea de
16 ani, [apte de 17 [i patru de 18 ani, deci majoritatea dintre ele au
abandonat [coala dup` absolvirea clasei a opta.
Pentru a detaila aceast` situa]ie, \n cele ce urmeaz`, propunem s` observ`m
\ntr-un prim pas c` acest motiv se sus]ine prin p`rerile p`rin]ilor despre vârsta
la care ar trebui s` se c`s`toreasc` o fat`, respectiv un b`iat. Majoritatea
dintre responden]i (24,7%) consider` c` vârsta ideal` a c`s`toriei la copii ar
trebui s` fie de 20 de ani, deci o vârst` care este peste vârsta la care se
finalizeaz` 12 clase. Astfel, \n mod dezirabil, c`s`toria nu ar trebui s` fie un
factor care s` afecteze negativ participarea [colar` (24,7% declar` acest lucru
cu referire la b`ie]i, iar 25,6% cu referire la fete). Relativ, \ns`, vârsta mai
sc`zut` la c`s`torie este mai acceptabil` \n cazul fetelor decât \n cazul
b`ie]ilor. Din graficele de mai jos reiese c`, \n timp ce 14,2% dintre p`rin]i
consider` c` vârsta c`s`toriei la o fat` ar trebui s` fie 16 ani (deci una la care
s-ar putea finaliza nivelul secundar al educa]iei [colare), procentul celor care
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declar` aceast` vârst` drept dezirabil` \n cazul b`ie]ilor este de doar 11,4%.
{i mai pregnant` este diferen]a \ntre procentul celor care accept` c`s`toria
la 14 ani \n cazul fetelor (6,1%) [i \n cazul b`ie]ilor (2%).
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Oricum ar fi, pentru majoritatea responden]ilor no[tri vârsta dezirabil` la
c`s`torie (atât a b`ie]ilor, cât [i a fetelor) este una relativ timpurie fa]` de
vârsta medie la prima c`s`torie \n România. Pe plan na]ional, de exemplu \n
1998, s-a constatat c` la b`rba]i cea din urm` este de 26,4 ani, iar la femei
23,2 ani (aceste vârste fiind cu 2,6 respectiv 2,5 ani mai mici \n mediul
rural)16. Un raport mai recent17, pe baza anchetei sociologice desf`[urate \n
nou` jude]e din România pe un e[antion de 717 femei arat` c` vârsta medie
la c`s`torie \n cazul femeilor rome este \n jur de 17 ani, iar la na[tere de 19
ani (\n timp ce la nivelul \ntregii popula]ii aceste vârste sunt de 26, respectiv
24 de ani).
|n acest context \ns` trebuie s` amintim c` mariajele timpurii nu au
\ntotdeauna [i neap`rat la baz` tradi]ia cultural` a grupului, “existând situa]ii
\n care statutul socio-economic [i competi]ia dintre familii, <Fala> reprezint`
principalul factor \n ini]ierea mariajului la minori.”18 Un alt argument \n
deconstruirea ideii conform c`reia mariajele timpurii sunt o practic` cultural`
rom` este faptul c`, [i \n rândurile altor grupuri etnice, mariajul timpuriu a
fost [i mai poate fi o strategie de adaptare la condi]iile de trai, mai ales \n
situa]ia unor comunit`]i relativ \nchise [i izolate, dominate de practici
patriarhale care plaseaz` femeile \n pozi]ii subordonate.
O alt` cercetare din 2000 ne arat` [i ea c` ordinea patriarhal` de gen v`zut`
prin prisma concep]iilor despre [i practicilor legate de participarea femeilor
[i b`rba]ilor la educa]ia copiilor predomin` \n societatea româneasc`
indiferent de apartenen]a etnic`: 62,9 % dintre femeile române [i 51,5 %
dintre b`rba]ii români, 67 % dintre femeile maghiare [i 59,3 % dintre b`rba]ii
maghiari, precum [i 69,6 % dintre femeile rome [i 80 % dintre b`rba]ii romi
afirm` c`, \n familia lor, mama se ocup` mai mult de cre[terea copiiilor19.
Precum arat` graficele de mai jos, c`s`toriile sub 17 ani sunt dorite \n
propor]ie mai mare pentru fete decât pentru b`ie]i (33%, respectiv 22%).

16
17

18

19

Femeile [i b`rba]ii în România, Comisia Na]ional` pentru Statistic` România [i UNDP, 2000, p.11.
Laura Surdu – Mihai Surdu (ed.): Broadening the Agenda. The Statutes of Romani Women in
Romania, Open Society Institute, 2006, p.10.
Nicoleta Bi]u – Crina Morteanu: Drepturile copilului sunt negociabile? Cazul mariajelor timpurii
în comunit`]ile de romi din România, Bucure[ti, 2009, p.22, lucrare realizat` [i publicat` cu
sprijinul financiar al Reprezentan]ei UNICEF în România.
Enikö Magyari-Vincze (ed.): Femei [i b`rba]i în Clujul multietnic. Volumul 1. Ancheta sociologic`,
Cluj: Desire, 2001
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Dintre cele 930 de cazuri, aproape o treime (304 p`rin]i) au considerat c` o
fat` ar trebui s` se c`s`toreasc` \nainte de a \mplini 17 ani, cei mai mul]i
dintre ei (172) fiind \n statutul de casnic/casnic`. |n func]ie de nivelul de
educa]ie al p`rin]ilor observ`m c` dintre cei care afirm` acest lucru aproape
jum`tate (47,4%) declar` c` nu [tiu nici s` citeasc` [i s` scrie. Din cele 204
de cazuri \ntâlnite \n mediul urban, cei mai mul]i dintre ei (177) locuiesc \n
ora[e mari. Referindu-se la b`ie]i, niciun sfert dintre responden]i nu cred c`
vârsta lor la c`s`torie ar trebui s` fie de 17 ani [i sub (pe e[antionul nostru
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am \ntâlnit 203 de astfel de cazuri). Din punctul de vedere al statutului
ocupa]ional al p`rin]ilor, [i printre ei num`rul celor care sunt \n statutul de
casnic/casnic` este mare (132), iar ceea ce prive[te nivelul lor de studii,
jum`tate dintre ei (101) nu [tiu s` scrie [i s` citeasc`. Din cazurile \ntâlnite la
ora[e (151) marea majoritate a p`rin]ilor care \mp`rt`[esc aceast` p`rere
(104) locuie[te \n ora[e mari. Aceste date dezagregate pe mediul de
reziden]`, statut ocupa]ional [i nivel de studii ne arat` c`, \n raport cu aceast`
chestiune – \n considerentele p`rin]ilor – sexul copilului (mai precis
semnifica]iile culturale ale acestuia, sau gândirea despre diferen]ele de gen)
primeaz` asupra altor factori determinan]i: indiferent de statutul lor socialeconomic, p`rin]ii doresc s`-[i vad` mai degrab` fetele decât b`ie]ii
c`s`torindu-se la vârste timpurii.
Este important de ad`ugat c` aceast` gândire predomin` \n societatea
noastr` indiferent de etnie, lucru reflectat [i \n faptul c` legea care a modificat
Codul Familiei \n sensul stabilirii vârstei de 18 ani pentru ambii so]i a intrat \n
vigoare abia \n martie 2007 (vechea lege prev`zând c` fetele se pot c`s`tori
la minimum 16 ani cu dispens` de la p`rin]i [i la minimum 15 ani cu dispens`
de la autoritatea tutelar`).
Ceea ce prive[te concep]ia p`rin]ilor cu privire la vârsta la care o femeie ar
trebui s` nasc` primul copil, ea pare s` aib` un impact [i mai redus asupra
ne[colariz`rii. C`ci majoritatea lor nu consider` c` fetele ar trebui s`
abandoneze [coala pentru a-[i \mplini datoriile maternale, 25,6% dintre ei
plasând aceast` vârst` la 20 de ani.
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Pe baza altor cercet`ri putem afirma c` exist` o discrepan]` \ntre opiniile
declarate despre vârsta ideal` la prima na[tere [i modelul practicat, ceea ce
\nseamn` c`, \n pofida dorin]elor, o serie de al]i factori \mping femeile c`tre
alte ‘op]iuni’. Precum arat` raportul “Vino mai aproape”, diferen]a de vârst`
\ntre femeile rome [i nerome \n materie de prima sarcin` este de aproximativ
trei ani: “majoritatea (55%) din femeile din e[antionul rom au avut prima
sarcin` când erau \nc` minore, fa]` de 14% din e[antionul comparativ”, iar
16% dintre cele din urm` au avut prima sarcin` dup` 25 de ani, fa]` de 5%
din femeile din e[antionul rom (2008, p.85).
Dincolo de voin]a p`rintelui de a oferi copilului s`u mai multe [anse care
s`-i asigure participarea [colar`, modelul familial (format la rândul s`u sub
impactul mai multor fenomene, printre ele multe constrâng`toare, care
limiteaz` oportunitatea de a avea op]iuni libere), vrând-nevrând, func]ioneaz`
[i el ca un factor care afecteaz` cariera [colar` a copilului. Detaliind acest
element, trebuie s` mai observ`m c` majoritatea dintre p`rin]i (86,5%) au
declarat c` nu exist` nimeni din anturajul apropiat al copilului care s` fi f`cut
mult` [coal`, iar dintre cei pu]ini care au afirmat contrariul, 38,6% consider`
c` aceast` persoan` nu are succes \n via]` (presupunând c` [coala mult` nu
neap`rat duce la \mbun`t`]irea nivelului de via]`).
Studiul de caz calitativ desf`[urat \ntr-un centru urban din Transilvania privind
impactul inegalit`]ilor sociale asupra accesului la educa]ie [colar` a tinerilor
romi20 a ar`tat faptul c` percep]iile asupra importan]ei [colii sunt legate ([i)
de auto-identific`rile etnice ale responden]ilor ([i nu doar de recunoa[terea
nevoii de a face carte sau de a ob]ine o meserie, etc). Cele din urm` se
elaboreaz` nu doar fa]` de popula]ia majoritar`, ci [i \n raport cu diversitatea
intern` a grupurilor de romi, definit` de subiec]ii no[tri pe liniile demarcatoare
dintre romii româniza]i [i romii gabori, sau cele construite pe criteriul religiei
sau genului. Am putut constata c` romii româniza]i, urmând strategii
identitare de integrare \n societatea majoritar` au accentuat rolul emancipator
al educa]iei [colare prin sintagme ca „dac` mergem la [coal`, putem dovedi
c` suntem [i noi domni ca [i românii” [i s-au definit drept „romi emancipa]i”
fa]` de romii gabori care „nu obi[uiesc s` fac` [coal` [i r`mân neciviliza]i”.

20

Studiul de caz calitativ a fost parte a unei investiga]ii mai ample derulate în cadrul proiectului
comparativ european EDUMIGROM (Ethnic differences in education and diverging prospects
for urban youth in an enlarged Europe). A inclus interviuri aprofundate cu p`rin]i, profesori [i
elevi din clasele a 7-a [i 8-a din trei [coli situate în vecin`tatea unor cartiere cu popula]ie larg`
de romi, precum [i observa]ii participativ` la [coal`, acas` [i în câteva spa]ii publice frecventate
de ace[ti elevi. Raportul asupra acestui studiu se afl` deocamdat` sub form` de manuscris (Eniko
Vincze: Community Study Report. Romania, 2010).
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Aspira]ia mamelor de a-[i sus]ine fetele s` nu abandoneze [coala din cauza
c`s`toriei la vârst` tân`r` (exprimându-[i [i astfel op]iunea pentru o “via]`
modern`” \ncorporat` \n ochii lor \n stilul de via]` al românilor), a demonstrat
[i ea leg`tura dintre percep]ia importan]ei [colii [i identificarea etnic` [i de
gen a oamenilor, respectiv miza identitar` a frecvent`rii [colii.
2.4.3. Participarea copilului la munc`
Un alt factor care poate contribui la ne\nscrierea copilului la [coal` este nevoia
ca fetele [i b`ie]ii p`rin]ilor \n cauz` s` lucreze ori \n gospod`rie, ori \n afara
ei, un motiv care, desigur, se leag` de lipsurile material-financiare ale familiei
sau, \n unele cazuri, de num`rul mare de copii, \n m`sura \n care copiii mai
mari au grij` de fra]ii lor mai mici sau contribuie la munci domestice. Doar
29,2% dintre p`rin]ii celor care au cel pu]in un copil care nu mai este \nscris
la [coal` au afirmat c` acesta nu munce[te deloc, \n timp ce 56,4% dintre ei
au sus]inut c` munce[te ocazional sau frecvent \n gospod`rie, iar conform a
22,7% dintre p`rin]i, copilul munce[te ocazional sau frecvent \n afara ei.

2.4.4. Posesia actelor de identitate
Pe ansamblul e[antionului, cei mai mul]i copii (89,3%) au acte de identitate,
deci doar pentru 10,7% dintre copiii responden]ilor lipsa lor ar putea constitui
cauza ne\nscrierii la [coal`, dar trebuie s` men]ion`m c` p`rin]ii nu au amintit
acest motiv printre motivele unei astfel de decizii.
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Datele noastre arat` c` absen]a documentelor de identitate reprezint` o
problem` marginal` dac` ]inem seama de propor]ia persoanelor f`r` acte,
dar relevant` pentru studiul cauzelor ne\nscrierii copiilor la [coal`. Precum
reflect` graficul de mai jos, din totalul de 978 de responden]i, doar 3,5% nu
au acte.
De[i un procent mai mare din reziden]ii \n mediul urban nu au acte de
identitate (3,6%, fa]` de 3,2% \n rural), diferen]a nu este statistic
semnificativ`.
|n ceea ce prive[te \nscrierea la [coal` a copiilor care la momentul realiz`rii
cercet`rii nu frecventau nicio form` de educa]ie, se observ` o diferen]`
statistic semnificativ` \ntre p`rin]ii cu acte de identitate [i p`rin]ii f`r` acte.
Dac` 71,4% dintre p`rin]ii cu acte [i-au \nscris la un moment dat copiii la
[coal`, \n cazul p`rin]ilor f`r` acte procentul este de numai 55,9%. Pe baza
acestor date se poate afirma c` absen]a actelor de identitate cre[te riscul ca
p`rintele s` nu \[i \nscrie copilul la [coal`. Mai mult de jum`tate din p`rin]ii
f`r` acte de identitate (52,9%) nu [tiu s` scrie [i s` citeasc`, iar mai mult de
dou` treimi (67,6%) nu au absolvit \nv`]`mântul primar. Ocupa]ional, se
remarc` omogenitatea responden]ilor f`r` acte de identitate: ace[tia sunt fie
casnici/e (76,5%), fie lucr`tori \n economia informal` (23,5%). Rezultatul nu
este surprinz`tor, dat fiind c` absen]a actelor reprezint` un obstacol formal
pentru integrarea persoanelor respective pe pia]a muncii. Este de presupus
c` venitul acestor persoane este mai mic decât media [i se traduce [i \ntr-un
consum mai mic de bunuri culturale. Astfel, to]i responden]ii f`r` documente
de identitate au declarat c` nu au nicio carte \n cas` (fa]` de 76,2% pentru
totalul popula]iei).
2.4.5. Repeten]ie [i abandon [colar
Precum lipsa actelor de identitate, nici repeten]ia nu a fost amintit` de p`rin]i
printre motivele renun]`rii la [coal`, chiar dac`, \n medie, copiii lor au repetat
clasele de 1,7 ori. Precum arat` graficul de mai jos, cei mai mul]i dintre copiii
care au renun]at la [coal` (47,6%) au r`mas repeten]i o dat`, 38% de dou`
[i 12% de trei ori. (N=415)
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Fenomenul particip`rii [colare – v`zut \n contextul s`u economic, socialpolitic [i cultural – pe de o parte st` sub influen]a celorlal]i factori ai vie]ii, pe
de alt` parte are impact asupra celor din urm` (reproducându-le [i/sau
transformându-le \ntr-o m`sur` sau alta). Op]iunile pentru participare sau
neparticipare – chiar dac` sunt decizii personale – se formuleaz` [i se pun \n
practic` \ntr-o constela]ie de elemente care transced limitele \n care individul
ac]ioneaz` ca persoan` social`. Acestea includ for]e macro-structurale (cum
ar fi condi]iile materiale ale vie]ii, segregarea reziden]ial` sau politicile
educa]ionale), mecanisme care func]ioneaz` \n micro-lumea [colii [i \n
interac]iunea dintre [coal` [i familie, precum [i concep]ii culturale despre
institu]ii cum ar fi [coala [i familia, dar [i despre rela]iile interetnice, cele de
gen sau cele \ntre persoane cu statut socio-economic diferit.
Analizând problemele particip`rii copiilor romi la educa]ia [colar`, din aceast`
complexitate studiul nostru [i-a propus s` se refere doar la anumite elemente,
cum ar fi concep]iile/percep]iile p`rin]ilor despre [coal`, precum [i leg`tura
dintre practica frecvent`rii [colii [i statutul lor socio-economic [i educa]ioanal.
La \ntrebarea referitoare la motivele pentru care copilul lor a renun]at la
[coal`, am primit r`spuns din partea a 622 de p`rin]i, iar la cea privind
cauzele ne\nscrierii vreodat` la [coal` de la 95 de p`rin]i. Dintre cei din urm`,
dou` treimi sunt din mediul urban, iar 32 de cazuri provin de la sate. Printre
cazurile de ne\nscri[i vreodat` la [coal` aproape jum`tate (46) sunt copii \ntre
vârsta de 7-11 ani (dintre ei aproape de dou` ori mai mul]i b`ie]i decât fete,
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30 fa]` de 16), iar 38 copii se \ncadreaz` \n categoria de vârst` de 12-16 ani
(unde num`rul fetelor este mai mare cu o dat` [i jum`tate, 23 fa]` de 15
b`ie]i).
Studiul nostru a ar`tat c`, dintre motivele neparticip`rii [colare, cele materiale
sunt cele mai pregnante \n rândul p`rin]ilor ([i putem prognoza c`, \n
condi]iile sc`derii \n continuare a nivelului de trai, ele vor avea impact [i mai
devastator asupra deciziilor privind posibilitatea [colariz`rii copiilor). Chiar
dac` num`rul de cazuri la care ne referim aici este prea mic pentru a fi siguri
c` diferen]a este semnificativ`, putem afirma c`, \n ultimii ani, se observ` o
tendin]` de sc`dere a ne\nscrierii [colare datorat` lucrului copilului \n
gospod`rie; \n schimb, tot ca tendin]`, se remarc` o cre[tere a cauzelor
economice ale ne\nscrierii. |n ceea ce \i prive[te pe copiii care au frecventat
[coala, dar au renun]at la ea, p`rin]ii invoc` motivele economice \ntr-un
procent mai redus (41,8%) decât cei ai c`ror copii nu au fost \nscri[i niciodat`
la [coal` (55,6%).
Dincolo de factorii ce ]in de mediul lor familial (inclusiv condi]iile lor materiale
[i concep]iile lor culturale despre ce trebuie s` fac` un b`iat sau o fat` \n
via]`), decizia privind participarea la [coal` se formeaz` [i \n func]ie de
experien]ele [i percep]iile p`rin]ilor legate de educa]ia [colar`. Dificult`]ile
material-financiare, dar [i experien]a cotidian` despre dezinteresul [colii fa]`
de copiii romi, precum [i despre imposibilitatea g`sirii unui loc de munc`
chiar [i cu o [coal` absolvit`, neutralizeaz` op]iunea f`cut` \n termeni ideali
(exprimat` \n ideile privind importan]a educa]iei [colare), ducând pân` la
urm` la acceptarea cu resemnare a renun]`rii la [coal`.
Chiar dac` majoritatea p`rin]ilor se declar` a fi mul]umi]i de educa]ia primit`
la [coal`, gradul lor de mul]umire \n leg`tur` cu cuno[tin]ele acumulate la
[coal` este unul relativ, atât \n raport cu a[tept`rile lor (sc`zute) fa]` de [coal`
[i copii (a[tept`ri care, la rândul lor, sunt nivelate de condi]iile grele ale
traiului), cât [i fa]` de ceea ce au realizat ei la [coal`, respectiv nivelul lor
educa]ional. Mai mult, când compar`m r`spunsurile p`rin]ilor la \ntrebarea
despre ce anume \i nemul]ume[te cu r`spunsurile date la \ntrebarea ce
importan]` au diferitele caracteristici ale [colii (de unde a reie[it c` majoritatea
p`rin]ilor a definit drept important`/foarte important` siguran]a copilului),
ni se relev` faptul c` ei nu sunt mul]umi]i de modul \n care acest factor
considerat extrem de important este asigurat la [coala unde [i-au \nscris copiii
(doar 3,1% dintre ei afirmând c` apreciaz` la [coala lor acest lucru).
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Oferind r`spuns la \ntrebarea “Cui i se datoreaz` rezultatele [colare ale
copilului” (\n]elegând prin ele, datorit` formul`rii, rezultatele bune), 63,1%
dintre cei 645 de responden]i consider` c` acestea sunt asigurate de [coal`.
Procentul lor este deci mult mai mare decât al celor care blameaz` sistemul
[colar (12,5%) pentru renun]area la [coal`. P`rin]ii responden]i (care \n mare
m`sur` explicau renun]area la [coal` prin condi]iile lor economice) par s` fie
dispu[i s` aprecieze mai degrab` rolul pozitiv al [colii (fa]` de rezultatele
bune) decât s` critice sistemul educa]ional \n raport cu abandonul. Aceste
discrepan]e pot fi explicate prin interiorizarea de c`tre p`rin]i a explica]iilor
date e[ecului/succesului [colar de c`tre sistem [i, pân` la urm`, prin tendin]a
celor care tr`iesc \n condi]ii precare de a accepta cu resemnare situa]ia lor [i
de a nu critica sistemul educa]ional pentru rezultatele slabe la \nv`]`tur` care
pot duce la abandon.
Studiul nostru a ar`tat c` una dintre presupunerile cele mai frecvente despre
mariajele timpurii (privite drept parte a “culturii romani”) ca motiv al
neparticip`rii [colare sunt nefondate. |n acest context trebuie s` fim de acord
cu observa]ia conform c`reia mariajele timpurii nu au \ntotdeauna [i neap`rat
la baz` tradi]ia cultural` a grupului, “existând situa]ii \n care statutul socioeconomic [i competi]ia dintre familii, <Fala> reprezint` principalul factor \n
ini]ierea mariajului la minori.”21 Un alt argument \n deconstruirea ideii
conform c`reia mariajele timpurii sunt o practic` cultural` romani este faptul
c` [i \n rândurile altor grupuri etnice mariajul timpuriu a fost [i mai poate fi
o strategie de adaptare la condi]iile de trai, mai ales \n situa]ia unor
comunit`]i relativ \nchise [i izolate, dominate de practici patriarhale care
plaseaz` femeile \n pozi]ii subordonate.

2.5. Determinan]ii abandonului [colar \n rândul elevilor de etnie rom`
Exist` \n discursul public o tendin]` de a reduce problema neparticip`rii
pre[colare [i [colare a copiilor romi la cauze familiale. P`rin]ii romi sunt \nvinui]i
c` ar refuza s` \[i trimit` copiii la [coal`, fie pentru c` nu \n]eleg valoarea
educa]iei pentru viitorul copiilor, fie pentru c` o ignor`22. Teza responsabilit`]ii
parentale, care nu se \ntemeiaz` pe date empirice, distrage aten]ia de la
problemele majore cu care se confrunt` numeroase comunit`]i de romi
21

22

Nicoleta Bi]u – Crina Morteanu: Drepturile copilului sunt negociabile? Cazul mariajelor timpurii
în comunit`]ile de romi din România, Romani Criss [i UNICEF, Unite for Children, Bucure[ti,
2009, p.22.
Însu[i Pre[edintele ]`rii, referindu-se la problema abandonului[ colar în rândul copiilor romi,
afirma: „Marea problem` este educa]ia [i cultura familiilor de romi. Problema trebuie c`utat` la
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(s`r`cie, [omaj, condi]ii improprii de locuire) [i de la disfunc]iile sistemului de
educa]ie (segregare, fluctua]ie mare a cadrelor didactice \n [colile cu popula]ie
numeroas` de elevi romi), aruncând \ntreaga responsabilitate asupra familiilor
rome. P`rin]ii sunt, a[adar, considera]i responsabili pentru perpetuarea
excluziunii sociale [i a s`r`ciei. Cercetarea calitativ` realizat` \n cadrul
proiectului a c`utat s` prezinte fenomenul abandonului [colar tocmai din
perspectiva p`rin]ilor romi. Din focus-grupurile realizate a reie[it c` p`rin]ii
sunt con[tien]i de rolul educa]iei \n asigurarea mobilit`]ii sociale ascendente
dar, \n acela[i timp, sunt \ngrijora]i cu privire la [ansele de integrare pe pia]a
muncii a absolven]ilor de origine rom`. De aceea, mul]i dintre ei sunt reticen]i
s` investeasc` timp [i bani \n educa]ia copiilor de la un moment dat;
momentul respectiv, care coincide cu data la care copilul p`r`se[te [coala,
variaz` \n func]ie de mai mul]i factori, incluzând nivelul de educa]ie a
p`rin]ilor, experien]a discrimin`rii copilului la [coal`, situa]ia material` a
familiei [i, \ndeosebi \n comunit`]ile tradi]ionale, genul copilului.
2.5.1. Atitudinea p`rin]ilor romi fa]` de educa]ie
Discutând despre educa]ie \n general, participan]ii la focus-grup au exprimat
o atitudine pozitiv`, recunoscând rolul [colii \n vederea realiz`rii unui viitor
mai bun. Educa]ia a fost, \n cele mai multe din cazuri, reprezentat`
instrumental [i asociat` traiectoriei ocupa]ionale ulterioare a copilului. Cu alte
cuvinte, beneficiile [colii sunt date, \n primul rând, de [ansele de a avea un
loc de munc` pe m`sura preg`tirii [i de a ob]ine independen]a economic`:
...F`r` [coal` nu poate s` steie un copil, c` cresc [i \n viitor lor le trebuie un
pic de [coal` s` mearg` s` se angajeze, s` \[i fac` un viitor...
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)
Dar eu chiar a[ vrea s`-[i termine [coala feti]a mea, [i \n primul rând cred c`
e mult mai important pentru ea, pentru via]a ei, s`-[i… s` aibe un loc de
munc` sigur pentru ea, ca s` \[i câ[tige singur` existen]a, nu s` fie dependent`
de cutare sau cutare.
(Participant focus-grup Timi[oara)

p`rin]i \n primul rând, acolo unde, din punct de vedere cultural, mersul la [coal` nu este o
prioritate de multe ori, pentru mare parte din familiile de romi. Cred c` aici trebuie focusat efortul
institu]iilor statului, administra]iilor locale [i societ`]ii civile” ("B`sescu: Agen]iile guvernamentale
pentru romi ar trebui comasate", România Liber`, 23 aprilie 2008; articol disponibil online:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/basescu-agentiile-guvernamentale-pentruromi-ar-trebui-comasate-123235.html)
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|n general, a[tept`rile p`rin]ilor legate de [colarizarea copilului se structureaz`
\n func]ie de doi factori: experien]a educa]ional` [i de via]` a p`rin]ilor [i
experien]a apropia]ilor din comunitate „cu [coal`”, persoane care au urmat
mai multe clase decât cei mai mul]i membri ai comunit`]ii. Cei mai mul]i
participan]i la focus-grupuri acumulaser` un capital educa]ional limitat [i
fuseser` expu[i de-a lungul vie]ii unor perioade mai scurte sau mai lungi de
neangajare, de angajare sezonier` \n munci de calificare limitat` (\n special
\n agricultur`) sau de angajare \n activit`]i solicitante fizic, de status modest
[i retribuite mediocru (\nc`rc`tor-desc`rc`tor, agent de salubritate). Pentru
ei, lipsa educa]iei suprimase oportunit`]ile de mobilitate social`; de aceea,
[coala era v`zut` ca mijloc de a-i ajuta pe copii s` nu \mp`rt`[easc` acelea[i
dificult`]i mai târziu:
Eu neavând posibilitatea, cum am spus, s`-mi termin [coala care am \nceput-o
[i eu pe timpul lui Ceau[escu [i fiind de mic, \ncepând s` umblu s`-mi câ[tig
un ban, n-am avut cine s` m` \nve]e. N-a[ dori ca fiica mea s` treac` prin
acelea[i greut`]i prin care am trecut eu. Chiar m-a[ bucura s` \[i termine
[coala [i s` prind` un loc foarte bun.
(Participant focus-grup Timi[oara)
Asta mi-a[ dori cel mai mult \n via]a mea, ca s` dau copilul la [coal` ca s`
\nva]`. Dac` eu n-am \nv`]at, s` \nva]` copilul meu s`-[i fac` via]a tot \nainte
[i s` fie [i el ceva \n via]a lui, s` ajunge [i el cineva dup` ce \[i termin` [coala.
S` aib` o meserie, s` [tie cum s` se descurc`.
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)
Dac` experien]a personal` este, de cele mai multe ori, generatoare de
optimism cu privire la rolul educa]iei pentru viitorul copilului, entuziasmul
este temperat de experien]a persoanelor din comunitate care, de[i au investit
timp [i bani pentru a urma o [colarizare de lung` durat`, nu au reu[it s`
traduc` aceast` investi]ie \n beneficii ulterioare. Participan]ii din mai multe
focus-grupuri au men]ionat cazuri de copii care, dup` ce au terminat 10 clase,
liceul sau chiar facultatea, fie nu [i-au g`sit de munc`, fie au ajuns pe pozi]ii
inferioare preg`tirii lor:
Ei vreau [i \[i dau silin]a [i noi ne d`m silin]a pentru c` suntem con[tien]i c`
dac` n-au [coal` o s` p`]easc` tot ca noi, dar [i cu [coala \n mân` sunt [i la
noi \n comunitate care au opt clase f`cute [i urma s` se angajeze [i nu le ia
nic`ieri la servici.
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)
78

Participare, absenteism [colar [i experien]a discrimin`rii \n cazul romilor din România

P`rin]ii romi se confrunt` cu dilema educa]iei: absen]a [colii limiteaz`
oportunit`]ile viitoare ale copilului, dar, \n acela[i timp, [colarizarea de lung`
durat` nu garanteaz` un viitor mai bun. Mai mult, de[i accesul la educa]ie se
presupune c` este gratuit, exist` numeroase costuri asociate [colariz`]ii, pe
care p`rin]ii sunt nevoi]i s` le suporte – costul rechizitelor, al uniformei, al
echipamentului sportiv, al hranei copilului, al \nc`l]`mintei, diversele
contribu]ii la fondul clasei [i al [colii, costurile activit`]ilor extracurriculare etc.
|n aceste circumstan]e, se na[te firesc \ntrebarea: cât de mult` [coal` ar fi de
dorit pentru copil? R`spunsurile la aceast` \ntrebare variaz` de la o familie la
alta dar, ca tendin]` general`, am observat ceva ce s-ar putea numi „politica
pa[ilor m`run]i”: p`rin]ii tind s` a[tepte de la copiii lor s` ob]in` o educa]ie
pu]in mai bun` decât au ob]inut ei \n[i[i. Dac` p`rintele nu [tie s` scrie [i s`
citeasc`, [i-ar dori ca m`car copilul s` termine patru clase; dac` p`rintele a
terminat [coala primar`, [i-ar dori de la copii s` absolve [coala general`; dac`
p`rintele a terminat liceul, a[tept`rile sale se \ndreapt` spre studii universitare.
Dac` mama a f`cut cinci clase sau [ase, tata a f`cut [apte, da eu fac atunci
numai [apte sau opt. Deci, dac` eu nu am avut posibilitatea aceea s` fac, eu
\ncerc, \ncerc ca s`-i duc copiii s` termine m`car zece clase, cât e nevoie.
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)

Discu]iile despre durata preferat` de [colarizare a copilului, la fel ca discu]iile
despre educa]ie \n general, au fost dominate de pragmatism. P`rin]ii \[i
doresc pentru copii pu]in mai mult` educa]ie decât au primit ei \n[i[i nu
neap`rat pentru c` mai mult` [coal` ar fi de prisos, cât dintr-un calcul \n care
intr` costurile [colariz`rii [i, mai ales, capitalul educa]ional al familiei. |n
numeroase cazuri, abandonul nu este un accident, ci o consecin]` ineluctabil`
a unui set particular de circumstan]e defavorabile copilului, din care nivelul
de educa]ie al p`rin]ilor nu poate fi exclus:
Problema a fost c`, dac` ]iganii n-a \nv`]at niciodat` [coal`23, (…) mergea
mai greu din cauz` c` nu avea cine s` le \nva]`. Chiar dac` \nv`]a la [coal`
acolo, când vinea acas` nu putea s` fac` teme, lec]ii, din cauz` c` nu era
niciunul specializat c` pot s`-i arate ca s` fac` temele acas`.
(Participant focus-grup Piatra-Neam])

23

Participantul se refer` la situa]ia unei comunit`]i tradi]ionale din jude]ul Neam].
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Decizia de a \ntrerupe, temporar sau definitiv, [colarizarea copilului este
influen]at` de factori economici (situa]ia material` a gospod`riei, costurile
educa]iei), institu]ionali (segregarea, practicile discriminatorii) [i culturali
(tradi]iile, \n particular mariajele timpurii). Ace[ti determinan]i nu trebuie
privi]i izolat; \n cele mai multe din cazuri, copiii sunt expu[i \n acela[i timp
mai multor factori, iar tocmai acumularea unor tensiuni multiple genereaz`
propensiunea de a p`r`si [coala.
2.5.2. Determinan]ii economici ai abandonului [colar
Situa]ia material` precar` a fost motivul cel mai frecvent invocat de
participan]i pentru a explica abandonarea [colii de c`tre copiii romi. Pe de o
parte, numeroase familii nu reu[esc s` r`spund` dintr-un venit limitat
costurilor pe care educa]ia le presupune; pe de alt` parte, nevoia de a
suplimenta veniturile familiei stimuleaz` implicarea copiilor \n activit`]i
economice \n afara gospod`riei. Amândou` situa]iile genereaz` pe termen
scurt abandon mascat24, dar contribuie [i la acumularea unor diferen]e de
preg`tire care afecteaz` performan]a [colar`, conduc de multe ori la
corigen]e [i repeten]ie [i, pe termen lung, cresc riscul abandonului [colar
propriu-zis.
Cu toate c` [coala ar trebui s` fie gratuit`, participan]ii au insistat asupra
costurilor asociate direct sau indirect cu frecventarea cursurilor:
Când \i s` ne mai \ntrebe, [\nv`]`toarea] spune \n felul urm`tor, când are
nevoie: ne trebuie banii pentru a[a, ne trebuie banii pentru a[a, trebe la data
fix`... trebe... {i eu stau [i-i explic, \n fa]` la toat` lumea, f`r` nicio ru[ine,
pentru c` nu m` duc s` fur, nu... De unde s` dau dumitale banii aie[tea...
care \]i trebuie dumitale pentru draperii, \]i trebuie pentru lichid, \]i trebuie
pentru hârtie igienic`, m` rog... |]i trebuie pentru mop, \]i trebuie... De unde
s` \]i dau eu banii pentru femeia de servici, c`... de-aia-i [coal`(...), s` i se
deie ceva fonduri dac` t`t nu ave]i... Dac` dumneavoastr` [coal` nu se d`,
eu de unde, \n posibilitatea \n care stau eu, de unde s` dau? Nu se poate s`
se fac` diferen]` c` cum d` toat` lumea, a[a trebuie s` da]i [i dumneavoastr`.
Da, dar domnul are servici, eu n-am servici. N-am de unde, numai venitul lor
[aloca]ia] care vine \n toat` luna...
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)

24

Prin „abandon mascat” descriu situa]ia în care, de[i înscris la [coal`, copilul nu frecventeaz`
cursurile o perioad` extins` de timp, f`r` a fi îns` exmatriculat.
80

Participare, absenteism [colar [i experien]a discrimin`rii \n cazul romilor din România

Costurile de frecventare a unei forme de educa]ie acoper` cheltuielile
necesare pentru \mbr`c`minte (\n special dac` institu]ia de \nv`]`mânt a
impus o ]inut` obligatorie sau o uniform`), rechizitele, materialele didactice
auxiliare (caiete tip, c`r]i de exerci]ii), contribu]iile la cheltuielile comune ale
clasei sau [colii sau cheltuielile ocazionale legate de activit`]i extracuriculare.
Costurile informale ale educa]iei sunt percepute, \nc` de la gr`dini]`, ca o
piedic` serioas` \n vederea accesului la educa]ie de calitate:
…\n primul rând c` [educatoarea] ne-a cerut ]inut` \n mod obligatoriu. Nu
[tiam de ce are nevoie la gr`dini]` de detergent, hârtie igienic`, prosoape, saci
de gunoi, ceea ce costau din buzunarul nostru. Am b`gat mâna \n buzunar
adânc ca s` putem s` cump`r`m. M-a costat 1 milion [i ceva. Dup` aia, s-a
ridicat c` avem nevoie de c`r]i de englez` pentru a putea copiii s` \nva]`,
caiete speciale… ecusoanele pentru gr`din]` ne-a costat câte 80 de mii. Pân`
la urm`, l-am retras pentru c` posibilit`]i nu erau. Am \n]eles, din tot ceea ce
se \ntâmpl`, c` mult mai multe cerea la gr`dini]` decât fiind un copil \n clasa
a \ntâia.
(Participant focus-grup Constan]a)

|n afara costurilor presupuse de educa]ie, \n categoria determinan]ilor
economici ai abandonului intr` [i participarea copiilor romi la activit`]i
lucrative. Lucrul copiilor \n afara gospod`riei se \ntâlne[te cu prec`dere \n
comunit`]ile s`race, la familiile implicate \ntr-o economie de subzisten]`. |n
cele mai multe cazuri, munca are un caracter ocazional, se desf`[oar` \n cadru
familial [i presupune specularea oportunit`]ilor de cre[tere a veniturilor
familiei. |n mediul rural, copiii sunt folosi]i cu prec`dere la activit`]i fizice de
complexitate redus`, precum culesul fructelor de p`dure, ierburilor [i
ciupercilor:
...La noi, oamenii colecteaz` fier, au perioade… \n perioada asta \i cu
colectatul fierului, când vine sezonul ciupercilor, asta-i perioada ciupercilor,
vine perioada plantelor, a melcilor, [i de-aia am spus c` copii \s folosi]i la munci
\n momentul \n care vine sezonul ciupercilor...
(Participant focus-grup Cluj-Napoca)
|n perioada respectiv`, care poate varia de la câteva zile la câteva s`pt`mâni,
copilul nu frecventeaz` [coala, r`mânând \n urm` cu preg`tirea. P`rin]ii
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copiilor implica]i \n activit`]i aduc`toare de beneficii materiale \[i
argumenteaz` decizia insistând asupra faptului c` venitul rezultat de pe urma
activit`]ii copiilor contribuie la satisfacerea necesit`]ilor imediate ale familiei
(hran`, \nc`lzire, utilit`]i). |n raport cu aceste nevoi de baz`, [colarizarea
ocup` un rol secundar:
Dac` nu-l ducem pe copil, doi-trei copii, faci numa’ dou` kilograme [i atuncea
venitul nu-i acela[i ca [i \mpreun`... {i p`rintele d` mai mult` importan]`,
zice, m`, uite, mai bine fac un ban s` ai ce mânca [i s` ai lemne pe iarn` [i
s` avem nu [tiu ce, curent \n cas` ca s` ave]i curent [i d`-o-ncolo de [coal`,
c` nu mai conteaz` [coala. (Idem)

O situa]ie particular` se \ntâlne[te \n comunit`]ile unde s`r`cia este dublat`
de condi]ii improprii de locuire. Dou` focus-grupuri au fost realizate cu
participan]i din comunit`]i create recent, prin deplasarea persoanelor de etnie
rom` f`r` acte de proprietate din interiorul ora[elor la periferie, \n a[ez`ri
improprii, lipsite de utilit`]i, situate \n proximitatea gropilor de gunoi sau a
sta]iilor de epurare – comunit`]ile din cartierele Pata Rât (Cluj-Napoca) [i
Muncii (Piatra-Neam]). Contestate \nc` de la \nfiin]are pentru c` pun \n
pericol s`n`tatea participan]ilor din cauza vecin`t`]ii cu surse de poluare [i
pentru c` reprezint` o form` de segregare reziden]ial` a romilor, comunit`]ile
se afl` \ntr-o stare de provizorat prelungit care \mpiedic` dezvoltarea
comunitar`. Pentru a descrie lipsa de coeren]` \n amenajarea comunit`]ii din
Pata Rât, un participant propunea metafora be]elor de chibrit:
Deci deschide]i o cutie de chibrit, o v`rsa]i jos [i vede]i a[a be]ele \mpr`[tiate...
exact a[a se vede de sus, ni[te c`su]e, ni[te bar`ci care... pur [i simplu, dac`
le vede]i de sus, nu v` vine a crede...

Atât abandonul mascat, cât [i abandonul propriu-zis sunt frecvent \ntâlnite
\n cele dou` comunit`]i; \n afara situa]iei materiale precare, participan]ii au
pus fenomenul abandonului pe seama condi]iilor de locuire [i a drumului
anevoios [i, \n unele cazuri, periculos pe care copilul trebuie s` \l parcurg`
pân` la [coal`. |n amândou` localit`]ile, drumul c`tre [coal` presupune
traversarea unei [osele cu trafic ridicat, iar \n Pata Rât [i traversarea c`ii ferate.
Din cauza unor accidente c`rora le-au fost victime persoane din comunitate,
p`rin]ii refuz` \n general s` \[i lase copiii la [coal` – \ndeosebi pe cei \nscri[i
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\n ciclul primar – ne\nso]i]i. |n Pata Rât, un membru al comunit`]ii a fost
pentru o vreme angajat ca \nso]itor, cu salariul pl`tit de autorit`]ile locale,
dar pozi]ia a fost desfiin]at`, iar \n momentul de fa]` \nso]irea copiilor se
realizeaz` benevol, pe baz` de reciprocitate, de c`tre diferi]i membri ai
comunit`]ii.
2.5.3. Determinan]ii institu]ionali ai abandonului [colar
|n afara condi]iilor economice dificile ([i de multe ori \n prelungirea acestora),
determinan]ii institu]ionali25 contribuie \n mare m`sur` la abandonul [colar
al copiilor romi. Discriminarea elevilor romi \n clas`, a[tept`rile modeste ale
cadrelor didactice, comunicarea defectuoas` \ntre [coal` [i comunitate,
absen]a interculturalit`]ii din programele [colare [i fluctua]ia ridicat` a
cadrelor didactice reprezint` principalele cauze de natur` institu]ional` care
limiteaz` parcursul [colar al copiilor romi.
Participan]ii la focus-grupuri au insistat asupra atitudinii [i comportamentului
discriminatoriu, venite atât din partea cadrelor didactice, cât [i a colegilor
neromi [i au prezentat diferite forme pe care rasismul le \mbrac` \n sistemul
educa]ional românesc. Probabil cea mai clar` expresie a rasismului venit din
partea unor cadre didactice const` \n identificarea etniei cu fenomene
indezirabile, precum lipsa de igien`. Faptul este cu atât mai grav cu cât se
\ntâlne[te \n timpul orelor de curs, cu \ntreg efectivul de elevi de fa]`.
Problema lipsei de igien` este invocat` [i pentru a trata copiii romi diferit \n
activit`]ile extracurriculare:
Au fost ni[te copii d-`[tia de romi, nu i-o dus la teatru, c` o fost mizerabili, de
ce? ~ia nu ou fost copiii ei ? Nu aveau voie s` mearg` ? {i plângea copiii `[tia,
[i spuneau… pe noi nu ne-o chemat.
(Participant focus-grup Timi[oara)

Dat fiind c` \nv`]`toarele [i profesorii reprezint` instan]e de socializare [i
modele de rol, atitudinea [i comportamentul rasist al acestora se transfer` de
multe ori la elevi, care ajung s` vehiculeze acelea[i stereotipuri [i s`
\mbr`]i[eze practici similare:

25

În interiorul acestui capitol, când vorbim despre „institu]ie” ne referim în special la accep]iunea
administrativ`. În categoria determinan]ilor institu]ionali am introdus factorii care se manifest`
cu predilec]ie în interiorul [colii, în timpul orelor de curs sau în afara lor, sau în afara [colii, atunci
când personalul [colii este implicat.
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Deci [i noi ca femei eram tratate urât de doamna \nv`]`toare, [i [i copiii erau
trata]i la fel de colegi.
(Participant focus-grup Piatra-Neam])

Se poate spune c` [coala reprezint` spa]iul \n care copiii romi sunt expu[i
sistematic la un tratament inechitabil, care poate lua forme evidente, ca \n
cazurile men]ionate mai devreme, sau forme mai subtile; \n aceast` categorie
intr` practica plas`rii copiilor romi \n ultimele rânduri de b`nci din sala de
clas`, ignorarea elevilor romi de cadrele didactice [i a[tept`rile modeste pe
care ace[tia le au. Separarea, deopotriv` spa]ial` [i educa]ional`, a copiilor
romi de copiii neromi \n interiorul clasei relev` ideologia cadrelor didactice
cu privire la pozi]ia dezirabil` a persoanelor de diferite etnii \n interiorul
societ`]ii [i contribuie activ la realizarea acesteia. Mecanismul social cel mai
la \ndemân` pentru a explica diferen]a de performan]` [colar` este cel al
profe]iilor care se auto\mplinesc: profesorul crede c` un copil nu este capabil
de un parcurs [colar de lung` durat`, nu investe[te timp [i aten]ie \n el, nu \l
stimuleaz`, iar aceast` neglijen]` prelungit` \l determin` pe copilul respectiv
s` \[i piard` interesul fa]` de materia predat` sau s` acumuleze goluri dificil
de dep`[it, ajungând \n cele din urm` s` confirme stereotipul ini]ial al cadrului
didactic. Participan]ii la focus-grupuri au insistat asupra cazurilor \n care
profesorul sau \nv`]`torul ignor` copiii romi:
Am avut un profesor de matematic`... el nu \ntreba nimic. Deci el scria [i trecea
\n catalog, nu \ntreba nimic, [i când venea, diriginta spunea: "ai 5 la
matematic`". "De unde, dac` nici nu m-a ascultat"? Nimic, el avea oamenii
lui, \i scotea la tabl`, le explica, [i nou` nimic [i nici nu ne b`ga \n seam`.
(Participant focus-grup Craiova)

Forma cea mai insidioas` de discriminare \ntâlnit` este singularizarea de c`tre
cadrele didactice a unui elev de etnie rom`, fa]` de care au o atitudine
ostentativ pozitiv`, pentru a masca atitudinea rasist` fa]` de restul copiilor
romi. Fenomenul, cunoscut \n literatura de specialitate ca tokenism, ofer` un
spa]iu de protec]ie cadrului didactic \n cazul \n care cineva pune la \ndoial`
egalitatea de tratament a elevilor:
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Ce a r`spuns profesoara?
(Profesoara) zice: „\nva]` ]iganca mai bine, \nva]`... gânde[te o ]iganc` mai
bine ca... românii?” (Fata) Zicea „[i i-am zis de ce face]i discriminare, deci
chiar eu i-am spus...”
„~```, a, nu, Elena26, c` a[a ai \n]eles.” „P`i n-a]i spus, doamn`, de ]igani,
c` ]iganii \nva]`... |nva]` mai bine ca românii [i eu sunt singura ]iganc`,
care... nu \nv`] numai de zece, daa... m` descurc”.
(Participant focus-grup Bucure[ti)

Concluzii
Fenomenul particip`rii [colare – v`zut \n contextul s`u economic, socialpolitic [i cultural – pe de o parte st` sub influen]a celorlal]i factori ai vie]ii, pe
de alt` parte are impact asupra celor din urm` (reproducându-le [i/sau
transformându-le \ntr-o m`sur` sau alta). Op]iunile pentru participare sau
neparticipare – chiar dac` sunt decizii personale – se formuleaz` [i se pun \n
practic` \ntr-o constela]ie de elemente care transced limitele \n care individul
ac]ioneaz` ca persoan` social`. Acestea includ for]e macro-structurale (cum
ar fi condi]iile materiale ale vie]ii, sau segregarea reziden]ial`, sau politicile
educa]ionale), mecanisme care func]ioneaz` \n micro-lumea [colii [i \n
interac]iunea dintre [coal` [i familie, precum [i concep]ii culturale despre
institu]ii cum ar fi [coala [i familia, dar [i despre rela]iile interetnice, cele de
gen sau cele \ntre persoane cu statut socio-economic diferit.
Analizând problemele particip`rii copiilor romi la educa]ia [colar`, din aceast`
complexitate studiul nostru \[i propune s` se refere doar la anumite elemente,
cum ar fi concep]iile/percep]iile p`rin]ilor despre [coal`, precum [i leg`tura
dintre practica frecvent`rii [colii [i statutul lor socio-economic [i educa]ioanal.
Capitolul nostru a ar`tat c` dintre motivele neparticip`rii [colare cele
materiale sunt cele mai pregnante \n rândurile p`rin]ilor ([i putem prognoza
c`, \n condi]iile sc`derii \n continuare a nivelului de trai, ele vor avea impact
[i mai devastator asupra deciziilor privind posibilitatea [colariz`rii copiilor).
Chiar dac` num`rul de cazuri la care ne referim aici este prea mic pentru a fi
siguri c` diferen]a este semnificativ`, putem afirma c`, \n ultimii ani, se
observ` o tendin]` de sc`dere a ne\nscrierii [colare datorate lucrului copilului
26

Pentru a proteja identitatea persoanei în cauz`, prenumele acesteia a fost modificat.
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\n gospod`rie; \n schimb, tot ca tendin]`, se remarc` o cre[tere a cauzelor
economice ale ne\nscrierii. Ceea ce \i prive[te pe copiii care au frecventat
[coala, dar au renun]at la ea, p`rin]ii invoc` motivele economice \ntr-un
procent mai redus decât cei ai c`ror copii nu au fost \nscri[i niciodat` la
[coal`.
Dincolo de factorii ce ]in de mediul lor familial (inclusiv condi]iile lor materiale
[i concep]iile lor culturale despre ce trebuie s` fac` un b`iat sau o fat` \n
via]`), decizia privind participarea la [coal` se formeaz` [i \n func]ie de
experien]ele [i percep]iile p`rin]ilor legate de educa]ia [colar`. Dificult`]ile
material-financiare, dar [i experien]a cotidian` despre dezinteresul [colii fa]`
de copiii romi, precum [i despre imposibilitatea g`sirii unui loc de munc`
chiar [i cu o [coal` absolvit`, neutralizeaz` op]iunea f`cut` \n termeni ideali
(exprimat` \n ideile privind importan]a educa]iei [colare), ducând pân` la
urm` la acceptarea cu resemnare a renun]`rii la [coal`.
Chiar dac` majoritatea p`rin]ilor se declar` a fi mul]umi]i de educa]ia primit`
la [coal`, gradul lor de mul]umire \n leg`tur` cu cuno[tin]ele acumulate la
[coal` este unul relativ atât \n raport cu a[tept`rile lor (sc`zute) fa]` de [coal`
[i copii (a[tept`ri care, la rândul lor, sunt nivelate de condi]iile grele ale
traiului), cât [i fa]` de ceea ce au realizat ei la [coal`, respectiv nivelul lor
educa]ional. Mai mult, comparând r`spunsurile p`rin]ilor la \ntrebarea despre
ce anume \i nemul]ume[te, cu r`spunsurile date la \ntrebarea ce importan]`
au diferitele caracteristici ale [colii (de unde a reie[it c` majoritatea p`rin]ilor
a definit drept important`/foarte important` siguran]a copilului), ni se relev`
faptul c` ei nu sunt mul]umi]i de modul \n care siguran]a copilului este
asigurat` la [coala unde [i-au \nscris copiii
P`rin]ii care \n mare m`sur` explicau renun]area la [coal` a copiilor lor prin
condi]iile economice par s` fie dispu[i s` aprecieze mai degrab` rolul pozitiv
al [colii (prin rezultatele bune ob]inute de elevi), decât s` critice sistemul
educa]ional \n raport cu abandonul. Aceste discrepan]e pot fi explicate prin
interiorizarea de c`tre p`rin]i a explica]iilor date e[ecului/succesului [colar de
c`tre sistem [i, pân` la urm`, prin tendin]a celor care tr`iesc \n condi]ii
precare de a accepta cu resemnare situa]ia lor [i de a nu critica sistemul
educa]ional pentru rezultatele slabe la \nv`]`tur` care pot duce la abandon.
Studiul nostru a ar`tat c` una dintre presupunerile cele mai frecvente despre
mariajele timpurii (privite drept parte a “culturii romani”) ca motiv al
neparticip`rii [colare sunt nefondate. Decalajul dintre invocarea accentuat`
a motivului c`s`toriei \n contextul propriilor experien]e [i concep]ia despre
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vârsta dezirabil` la c`s`torie (care \n idealitatea sa nu ar trebui s` afecteze
negativ [colarizarea) ne demonstreaz` \n mod implicit c` p`rin]ii nu ar dori
s` impun` modelul lor asupra copiilor, din contra, probabil unul dintre
considerentele lor cu privire la [colarizarea acestora este tocmai dorin]a ca ei
s` evite destinul propriu (printre altele abandonul sau nefrecventarea [colii
din cauza mariajului timpuriu).
Situa]ia socio-economic` structureaz` pân` la urm` “cultura tr`irii \n prezent”
dezvoltat` ca o reac]ie la via]a \mpins` \n marginalitate, \n contextul c`reia
investi]ia pe termen lung \n educa]ia [colar` se arat` a fi nu numai
nerentabil`, dar [i imposibil` fa]` de nevoia de a acoperi lipsurile zilnice ale
familiilor care se lupt` cu supravie]uirea de pe o zi pe alta. Inabilitatea de a
planifica pe termen lung \n astfel de circumstan]e se completeaz` cu
ne\ncrederea \n institu]iile [colare ca parte a unei lumi majoritare excluzive,
[i – \n pofida recunoa[terii importan]ei sale – \mpreun` genereaz` neputin]a
de a spera \n beneficiile educa]iei [colare \ndelungate (cum ar fi accesul la
locuri de munc` care s` asigure un trai decent). Dar aceste probleme nu sunt
doar “problemele romilor”, ci ale \ntregii societ`]i [i, cu siguran]`, sunt
probleme generate de mecanismele mai generale care marcheaz` societatea
româneasc`, atât \n sfera \nv`]`mântului, cât [i \n alte domenii ale vie]ii (de
la inegalit`]ile sociale (re) produse de noua economie de pia]`, prin caracterul
experimental al politicilor educa]ionale [i neadaptarea cerin]elor [colare la
realit`]ile de azi, pân` la sl`biciunea [i s`r`cia statului român). Neparticiparea
sau slaba participare [colar` pân` la urm` nu sunt doar reac]ii pasive ale
oamenilor la diferite neajunsuri ale sistemului, ci [i practici critice la adresa
lui. Studiul nostru atrage aten]ia asupra faptului c` dorin]ele legate ([i) de
[colarizare r`mân doar idealuri ale schimb`rii \n condi]iile \n care cea din urm`
nu este sus]inut` de transform`ri structurale, socio-economice [i de eliminarea
prejudec`]ilor anti-rome sus]inute [i fa]` de romii care opteaz` pentru
integrare, a[a cum o \n]eleg ei (probabil idealistic), presupunând c` aceasta
ar \nsemna apartenen]a la o lume mai bun`.
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3. DISCRIMINAREA |N EDUCA}IE {I SEGREGAREA {COLAR~
3.1. Percep]ia asupra discrimin`rii etnice \n [coal`
Studii recente, precum sondajul EU-MIDIS27 realizat la nivel european, pun
\n eviden]` discriminarea romilor datorat` originii etnice, precum [i percep]ia
romilor despre diferitele tipuri de discriminare. |n România, 42% dintre
responden]i consider` c` discriminarea bazat` pe originea etnic` este foarte
r`spândit` sau destul de larg r`spândit`. Nivelele de percep]ie a discrimin`rii
sunt \n general mai mici \n România comparativ cu alte ]`ri europene.
Discriminarea la nivelul [colii este mai slab resim]it` (4% dintre responden]i
au avut experien]e legate de discriminare la nivelul [colii), comparativ cu
discriminarea \ntâlnit` \n alte situa]ii (14% discriminare raportat` la nivelul
serviciilor private, 11% la contactul cu personalul institu]iilor medico-sanitare,
9% \n momentul c`ut`rii unui loc de munc` sau la locul de munc`).
|n cazul cercet`rii noastre, 47% dintre p`rin]ii intervieva]i consider` c`, \n
general, \n [coal`, un copil rom este tratat la fel cu un copil nerom28, \n timp
ce 39,9% r`spund c` un copil rom este tratat de regul` mai prost. (N=985)

27
28

http://www.edrc.ro/docs/docs/cercetari/EU-MIDIS_ROMA_RO_2008.pdf
Percep]ia p`rin]ilor fa]` de tratamentul copiilor romi în [coal` este în general mai favorabil în
cazul responden]ilor din e[antionul de gospod`rii în care to]i copiii particip la o form` de
educa]ie prin compara]ie cu e[antionul de gospod`rii în care exist` copii cu abandon [colar.
Astfel, 65% dintre cei dintâi responden]i consider` c` în [coal` un copil rom este tratat la fel ca
un copil nerom [i 26,2% consider` c` un copil rom este tratat mai prost decât unul nerom.
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Independent de limba care se vorbe[te \n gospod`rie (român`, romani,
maghiar`), nu sunt diferen]e semnificative \n percep]ia discrimin`rii de c`tre
institu]ia [colar`. Cu alte cuvinte, calitatea de vorbitor al limbii romani nu
influen]eaz` percep]ia asupra discrimin`rii \n cadrul [colii: 2,1% dintre
responden]ii vorbitori de limba romani consider` c` un copil rom este tratat
mai bine \n [coal` comparativ cu un copil nerom, 45,6% consider` c` [coala
trateaz` la fel copiii romi [i neromi, iar 37,1% consider` c` [coala trateaz`
mai prost copiii romi (N=607, NS/NR=15,2%).
|n ceea ce prive[te ocupa]ia, o persoan` care are o instabilitate mai ridicat` la
locul de munc` (salariat sezonier, angajat “la negru”) a r`spuns c`, \n general,
\n [coal`, un copil rom este tratat mai prost comparativ cu un copil nerom \ntro mai mare m`sur` comparativ cu media subiec]ilor din e[antion (62,5% [i
pân` la respectiv 67,6% fa]` de media de 39,9%). |n acela[i timp, responden]ii
cu locuri de munc` relativ stabile (patron, angajat \ntr-o afacere de familie)
consider` c` un copil rom este tratat la fel \n [coal` cu un copil nerom \ntr-o
pondere mai mare decât media pe e[antion (66,7% \n cazul patronilor [i,
respectiv 87,5% \n cazul angaja]ilor \ntr-o afacere de familie fa]` de media de
47%). Este probabil ca stabilitatea la locul de munc` [i, prin urmare, stabilitatea
financiar` a responden]ilor s` conduc` la o integrare mai bun` din punct de
vedere social [i la o percep]ie a discrimin`rii \n [coal` mai redus`. Siguran]a
resim]it` \n leg`tur` cu pozi]ia proprie a p`rin]ilor are impact asupra percep]iei
despre tratamentul copiilor la [coal`; experien]a de via]` a p`rin]ilor este filtrul
prin care ei interpreteaz` ceea ce li se \ntâmpl` copiilor la [coal`.
Responden]ii cu nivele mai ridicate de educa]ie au tendin]a s` considere c`
discriminarea \n [coal` este mai redus`. Astfel, 55,1% dintre cei cu [coala
general` absolvit` [i 65,1% dintre absolven]ii de liceu sau [coal` profesional`
sunt de p`rere c` elevii romi \n [coal`, \n general, sunt trata]i similar cu elevii
neromi (fa]` de o medie de 47% pe total e[antion).
Exist` o u[oar` tendin]` de a percepe mai favorabil tratamentul institu]iei
[colare fa]` de copiii romi de c`tre subiec]ii reziden]i \n mediul rural. Datele
din tabelul urm`tor pun \n eviden]` aceast` tendin]`.
|n general, \n [coal`, un copil rom este tratat comparativ cu un copil nerom (%):
Mai bine

La fel

Mai prost

NS/NR

Rural

2

51,1

36,5

10,3

Urban

1,6

44,7

41,8

11,9
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36,5% \n rural [i 41,8% \n urban (fa]` de 39,9% media pe total e[antion)
consider` c` un copil rom este tratat mai prost \n [coal` comparativ cu un
copil nerom.
3.2. Tendin]e ale segreg`rii [colare
Segregarea \n educa]ie a copiilor romi este o form` grav` de discriminare.
Primele cercet`ri sociologice care trateaz` fenomenul segreg`rii [colare a
romilor \n România pun \n eviden]` tratamentul diferen]iat acordat romilor
\n cadrul claselor [i/sau [colilor segregate. O prim` cercetare comprehensiv`
asupra fenomenului segreg`rii [colare a fost realizat` de UNICEF, ICCV [i ISE
cu colaborarea Ministerului Educa]iei [i a fost publicat` \n 200229. Studiul
men]ionat este important prin aceea c` documenteaz`, pentru prima oar` la
nivel na]ional (cvasitotalitatea [colilor din mediul rural), fenomenul segreg`rii
[colare, dimensiunile [i tipologia acestuia, consecin]ele negative ale segreg`rii
reflectate \n calitatea inferioar` a educa]iei primite \n contexte segregate [i,
totodat`, studiul st` la baza dezvolt`rii legislative [i de politici educa]ionale
ulterioare. Lucrarea define[te segregarea [colar` a romilor, utilizând
urm`toarele categorii:
- {coli mixte, \n care ponderea elevilor romi este \ntre 0,1 [i 50%;
- {coli majoritar rome, \n care ponderea elevilor romi este cuprins` \ntre
50,1 [i 70% [i
- {coli predominant rome, \n care romii sunt \ntr-o pondere de 70,1
pân` la 100%
|n func]ie de aceste categorii, la data studiului [i \n mediul rural, dimensiunile
segreg`rii [colare erau astfel: 87,9% [coli mixte, 6,4% [coli majoritar rome [i
5,8% [coli predominant rome. Astfel, cumulând ultimele dou` categorii,
reiese c` un procent de 12,2% din totalul elevilor romi \nscri[i la acea dat`
frecventau [coli segregate.
Un studiu UNDP din aceea[i perioad`30, folosind o metodologie diferit`, pe
un e[antion reprezentativ de romi, g`se[te o cifr` apropiat` (13,5%) \n
privin]a dimensiunii segreg`rii [colare.

29

30

Jig`u, M., Surdu, M. (coord.), Participarea la educa]ie a copiilor romi: probleme, solu]ii, actori,
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Institutul de Cercetare a
Calit`]ii Vie]ii, UNICEF, Editura MarLink, Bucure[ti, 2002
UNDP, The Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap, Andrey Ivanov
(coord.), Bratislava: UNDP, 2002, disponibil la
http://roma.undp.sk/reports_contents.php?parent_id=1&id=217 (în cele ce urmeaz`, UNDP,
Avoiding the Dependency Trap), Anexa 1, p. 91
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|ntr-o statistic` a Ministerului Educa]iei din 2006 (citat` \n studiul EUMAP31),
la nivel na]ional se \nregistrau un total de 606 unit`]i [colare segregate (162
de gr`dini]e, 315 [coli primare, 112 [coli de nivel secundar [i 17 licee [i [coli
profesionale). Ponderea romilor \n [colile [i gr`dini]ele segregate ar`ta la acea
dat` astfel32:

Elevii romi
\nscri[i \n
gr`dini]e [i
[coli segregate, ca
procent din
romii \nscri[i
(estim`ri)

Gradini]`

|nv`]`mânt
primar (1-4 )

Secundar
inferior (5-8)

Secundar
total
(teoretic,
arte [i meserii)

42,91%

52,73%

39,51%

42,26%

Nu este clar \ns` dac` datele comunicate de Ministerul Educa]iei se refer` la
dimensiunea segreg`rii la nivelul \ntregului sistem [colar sau dac` respectivele
procente se refer` la ponderea romilor din [colile care sunt segregate. Dac`
datele se refer` la totalitatea sistemului [colar, se observ` c` procentele
furnizate de minister sunt considerabil mai ridicate comparativ cu datele de
cercetare.
Revenind la studiul din 2002, sunt importante asocierile empirice pe care
acesta le demonstreaz`, asocieri \ntre intensitatea segreg`rii [colare a romilor
[i calitatea educa]iei primite de ace[tia. |n [colile segregate exist` un nivel
mai sc`zut al infrastructurii [colare (absen]a bibliotecii, mobilier s`rac,
precaritatea sau inexisten]a laboratoarelor, absen]a s`lii de sport, a
materialelor didactice etc.), precum [i resurse umane mai pu]ine [i mai slab
preg`tite (pondere ridicat` a personalului necalifcat, fluctua]ie ridicat` de
personal, navetism). |n [colile / clasele formate exclusiv sau preponderant din
elevi romi s-a constatat c` promovabilitatea la examenul de capacitate este
mai sc`zut`, analfabetismul func]ional este mai ridicat, rata repeten]iei este
31

32

Acces egal la educa]ie de calitate pentru romi, Raport de monitorizare 2007, OSI, EUMAP, ESP, RPP
http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329/rom3
2,2ania2_20070329.pdf
Procente calculate de autor pe baza datelor dezagregate pe gen din Tabelul 13, pg. 48
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mai ridicat` [i prezen]a la concursuri [i olimpiade este mai mic`. Interesant
pentru studiul de fa]` este asocierea dintre segregarea [colar` [i abandonul
[colar. A[a cum arat` datele cercet`rii din 2002, abandonul [colar, deopotriv`
\n \nv`]`mântul primar [i \n cel gimnazial, este mult mai ridicat \n [colile
segregate comparativ cu celelalte [coli. Cu alte cuvinte, exist` o puternic`
rela]ie \ntre segregarea [colar`, care implic` o calitate sc`zut` a educa]iei, [i
nivelul abandonului [colar. {colile segregate influen]eaz` \n mod negativ
participarea [colar`, iar segregarea este una dintre cauzele abandonului
[colar.
Conform tabelului de mai jos, segregarea [colar` influen]eaz` \n mod
semnificativ abandonul [colar, fenomenul abandonului [colar fiind \n mai
mare m`sur` prezent \n [colile \n care ponderea elevilor romi este majoritar`
(peste 50%).
Ponderea unit`]ilor de \nv`]`mânt obligatoriu care au \nregistrat cel pu]in un
caz de abandon \n perioada 1997-1999, \n func]ie de structura etnic` a
efectivelor de elevi.33
Abandon \n ciclul
primar

Abandon \n ciclul
gimnazial

{coli cu sub 50% romi

30,3

41,7

{coli cu peste 50% romi

46,1

69,1

Total [coli rurale cu romi

32,4

44,2

Total [coli rurale

17,2

40

Mai mult, datele cercet`rii din 2002 arat` c` [i intensitatea abandonului (nu
doar prezen]a fenomenului de abandon) este mai ridicat` \n [colile \n care
este semnalat` segregare [colar`. Astfel, \n timp ce pentru totalul [colilor din
mediul rural un abandon [colar de peste 5% a fost \nregistrat \n aproximativ
3% dintre [coli, \n cazul [colilor segregate (cu peste 50% elevi romi),
procentul urc` la 14%34.

33

34

Jig`u, M., Surdu, M. (coord.), Participarea la educa]ie a copiilor romi: probleme, solu]ii, actori, Ministerul
Educa]iei [i Cercet`rii, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Institutul de Cercetare a Calit`]ii Vie]ii,
UNICEF, Editura MarLink, Bucure[ti, 2002, tabel 2, pg. 50
Ibid., p. 49-50
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|n 2008, un raport de monitorizare a m`surilor guvernamentale antisegregare
[colar`35 realizat \n 134 de [coli (alese pe baza unui e[antion de
disponibilitate) eviden]iaz` faptul c` \n 67% din totalul [colilor din e[antion
sunt prezente situa]ii de segregare [colar` a elevilor romi, fie la nivelul [colii,
fie la cel al claselor.
|n cele ce urmeaz` vom analiza dimensiunile segreg`rii pre[colare [i [colare
\n percep]ia p`rin]ilor din e[antionul prezentei cercet`ri. Astfel, se observ`
din graficul de mai jos36 c` aproape 60% dintre copiii romi care
frecventeaz` gr`dini]a se instruiesc \n grupe de gr`dini]` segregate
(N=213). |n 29,1% dintre cazuri, copiii au \nv`]at \n grupe de gr`dini]` \n
care majoritatea colegilor lor erau romi, iar \n 30% dintre cazuri num`rul
copiilor romi [i neromi \n grupa de gr`dini]` era relativ egal. Doar \n
aproximativ o treime dintre cazuri (32,4%) copiii romi \nva]` \n grupe de
gr`dini]` \n care romii nu sunt majoritari. |n gr`dini]`, un procent de 11,7%
dintre copiii romi \nva]` \n grupe \n care to]i copiii sunt romi.

O structur` a segreg`rii la nivel pre[colar relativ similar` cu cea a segreg`rii
la nivelul grupei de gr`dini]` se \ntâlne[te [i \n cazul gr`dini]ei ca unitate de
35

36

Surdu, L., Monitorizarea aplic`rii m`surilor împotriva segreg`rii [colare în România, Romani
Criss, UNICEF, Editura MarLink, Bucure[ti, 2008
Am grupat r`spunsurile <to]i copiii erau/sunt romi/neromi> [i <majoritatea copiilor erau/sunt
romi/neromi> sub etichet` <majoritatea erau/sunt romi/neromi>. La fel am procedat [i cu
r`spunsurile la întreb`rile privind [coala.
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\nv`]`mânt (toate grupele). Astfel, \n 30,5% dintre cazuri, copiii romi \nva]`
\n gr`dini]e \n care majoritatea copiilor sunt de etnie rom`, \n 28,6% dintre
cazuri sunt un num`r aproape egal de copii romi [i neromi \n gr`dini]`, iar \n
29,6% dintre r`spunsuri \n gr`dini]` majoritatea copiilor nu sunt de etnie
rom` (11,3% non r`spunsuri).
|n gospod`riile \n care exist` cel pu]in un caz de neparticipare [colar`,
dimensiunile segreg`rii etnice percepute la nivelul clasei [colare sunt similare
cu acelea ale segreg`rii la nivel de unitate [colar`37. Astfel, la nivelul clasei \n
56,5% dintre cazuri romii \nva]` \n clase segregate \n care num`rul copiilor
romi din clas` este egal sau mai mare decât num`rul copiilor neromi (N=633).
Un procent de 9,1% dintre elevii romi \nva]` \n clase \n care to]i colegii
lor sunt romi.

Segregarea este mai accentuat` \n ciclul primar (copii cu vârste cuprinse
\ntre 7 [i 11 ani), unde 64,5% dintre elevii romi \nva]` \n clase segregate
(\n care num`rul copiilor romi din clas` este egal sau mai mare decât num`rul
copiilor neromi; N=123). Conform percep]iei responden]ilor, distribu]ia de
frecven]e pentru segregarea \n clas` \n ciclul primar arat` astfel: 32,6% dintre
37

O posibil` explica]ie pentru datele relativ similare în ceea ce prive[te segregarea la nivel de
clas` [i la nivel de [coal` poate fi neîn]elegerea de c`tre operatorii de interviu a diferen]elor
conceptuale între segregarea la nivel de clas` [i cea la nivel de [coal`. De asemenea, p`rin]ii
este probabil s` estimeze cu mai mult u[urin]` segregarea la nivel de clas` decât cea la nivel
de [coal`. Din observa]iile noastre de teren, segregarea la nivel de clas` este mai ridicat` decât
cea la nivel de [coal`.
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elevi \nva]` \n clase \n care romii sunt majoritari, 31,6% \nva]` \n clase \n care
exist` un num`r aproximativ egal de elevi romi [i neromi [i \n 28,5% dintre
cazuri majoritatea sunt neromi (7,3% sunt non-r`spunsuri). |n ciclul primar,
un procent de 9,8% \nva]` \n clase \n care to]i elevii sunt romi. |n ciclul
gimnazial (copii cu vârste cuprinse \ntre 12 [i 16 ani) segregarea este u[or
mai redus` comparativ cu media e[antionului [i semnificativ mai redus`
comparativ cu segregarea de la nivelul \nv`]`mântului primar. Astfel, 53%
dintre elevii romi din ciclul gimnazial (clasele V-VIII) \nva]` \n clase segregate
(\n care num`rul copiilor romi din clas` este egal sau mai mare decât num`rul
copiilor neromi; N=347). Distribu]ia de frecven]e \n ceea ce prive[te
segregarea la nivelul clasei \n ciclul gimnazial se prezint` astfel: 25,6% dintre
elevi \nva]` \n clase cu o majoritate (peste 50%) de elevi romi, 27,4% \nva]`
\n clase \n care num`rul de elevi romi [i neromi este relativ acela[i, iar 43,5%
\nva]` \n clase \n care majoritatea elevilor sunt neromi (3,5% sunt nonr`spunsuri). |n ciclul gimnazial 9,5% dintre elevii romi \nva]` \n clase \n care
to]i elevii sunt romi.
Exist` diferen]e semnificative \ntre mediul rural [i cel urban, \n sensul c`
tendin]ele de segregare [colar` la nivelul clasei ([i, cum vom vedea, [i al [colii)
sunt mai accentuate \n mediul rural. Astfel, \n mediul rural un procent de
68,6% dintre elevii romi \nva]` \n clase segregate \n care elevii romi sunt
\n num`r egal sau majoritari fa]` de elevii neromi (30,7% clase majoritar rome
[i 37,9% clase cu un num`r egal de elevi romi [i neromi). O posibil` explica]ie
a acestei distribu]ii poate fi tendin]a de segregare reziden]ial` mai accentuat`
\n mediul rural, care produce, \n consecin]`, segregare [colar` mai accentuat`
\n acest mediu de reziden]`. Invers, \n mediul urban sunt mai frecvent
\ntâlnite clasele nesegregate \n care elevii romi \nva]` cu o majoritate de
colegi neromi. Oricum, segregarea reziden]ial` nu este singura form` de
segregare care ar putea s` explice dimensiunile [i distribu]ia rural-urban a
acestui fenomen. Putem exemplifica aici [i alte forme de segregare, precum
retragerea elevilor neromi din [colile mixte, criteriile de repartizare a elevilor
\n clase (\n func]ie de preferin]ele p`rin]ilor [i/sau ale profesorilor, rezultatele
[colare ale elevilor, rezultatele lor la testele de evaluare, repeten]ie, momentul
\nscrierii elevului la [coal`, repartizarea \n func]ie de domiciliul elevului etc.)
sau m`surile administrative la nivelul [colii (realizate dup` 2004, uneori \n
mod ascuns, cum ar fi de exemplu crearea unor clase de limbi str`ine
intensive). Ocuren]a mai redus` a segreg`rii [colare \n urban decât \n rural,
a[a cum reiese din datele de mai sus, nu semnific` neap`rat c` situa]ia
segreg`rii ar fi, comparativ, mai bun` \n mediul urban.
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Majoritatea
romi

Num`r egal
romi/neromi

Majoritatea
neromi

NS/
NR

Nivelul

Rural

30,7

37,9

28,5

2,9

clasei

Urban

27,4

20,2

47

5,4

Nivelul

Rural

27

38,7

29,6

4,7

[colii

Urban

29

14,5

46

10,5

O structur` similar` cu cea a segreg`rii la nivelul clasei [colare se \ntâlne[te [i
la nivelul unit`]ii [colare. Astfel, 53% dintre elevii romi din e[antion \nva]` \n
[coli segregate \n care num`rul copiilor romi din [coal` este egal sau mai
mare decât num`rul copiilor neromi (N=633).

Segregarea la nivelul [colii prezint` un model similar \n func]ie de mediul de
reziden]` cu segregarea la nivelul clasei [colare. Astfel, se estimeaz` c` un
procent de 65,7% dintre elevii romi din mediul rural \nva]` \n [coli
segregate (vezi tabelul de mai sus), \n timp ce ponderea elevilor din mediul
urban care \nva]` \n [coli segregate este de 43,5%.
De[i este mic`, diferen]a dintre 56,5% elevi romi care \nva]` \n clase
segregate [i 53% elevi romi care \nva]` \n [coli segregate ne arat` c` exist`
o serie de instan]e \n care segregarea elevilor romi se produce la nivelul clasei
\n [coli altminteri eterogene din punct de vedere etnic. Procentul dublu de
non-r`spunsuri la estimarea de c`tre p`rin]i a segreg`rii la nivelul [colii
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comparativ cu segregarea la nivelul clasei sugereaz` \n fapt, c` o parte dintre
non-r`spunsuri ar putea s` acopere cazuri de segregare la nivelul unit`]ii
[colare.
Analiza segreg`rii [colare la nivel de clas` \n func]ie de limba vorbit` \n
gospod`rie ne arat` o tendin]` de cre[tere a fenomenului segreg`rii \n cazul
vorbitorilor de limba romani. Astfel, dintre copiii romi care provin din familii
\n care se vorbe[te limba romani, un procent de 64% \nva]` \n clase
segregate (\n care peste jum`tate dintre elevi sunt romi) prin compara]ie
cu copiii care provin din gospod`rii \n care se vorbe[te limba român`,
unde procentul este de 48,3%. Acest fapt poate fi explicat printr-o
segregarea reziden]ial`, mai pronun]at` \n cazul vorbitorilor de limba romani,
care este mai probabil s` locuiasc` \n comunit`]i compacte decât ceilal]i romi,
dar [i printr-o discriminare mai sever` a romilor tradi]ionali.

3.3. Segregare [colar` vs. educa]ie integrat`
Conform unui studiu al UNDP38, realizat \n 2005 \n cinci ]`ri din Europa
Central` [i de Est (Bulgaria, România, Cehia, Slovacia [i Ungaria), un procent
de 58,9% dintre p`rin]ii romi (media regional` pentru cele 5 ]`ri) preferau
pentru copiii lor s` urmeze [coli \mpreun` cu copiii majoritari. |n cazul
României, procentul p`rin]ilor romi care au optat pentru o educa]ie integrat`
a fost, la acea dat`, de 54,2%.
Un studiu de caz finalizat \n ora[ul Timi[oara la \nceputul anului 2009 a relevat
multe din atitudinile care sus]in fenomenul segreg`rii [colare. Pe lâng`
nel`muririle privind rela]ia dintre asigurarea dreptului la \nv`]`mântul \n limba
matern` [i obligativitatea desegreg`rii, cadrele didactice participante la
discu]iile purtate \n cadrul unei sesiuni de formare au exprimat opinii care
reflect` dificult`]ile lor \n recunoa[terea existen]ei stereotipurilor anti-rome [i
a mecanismelor de discriminare structural` \nglobate \n propriile institu]ii. Ei
au accentuat, de exemplu, urm`toarele: nu exist` problema diferen]ierii \ntre
copii, cadrele didactice trateaz` copiii \n mod egal, indiferent de etnia lor;
segregarea nu este discriminare, ci este un fenomen natural ca oamenii care
sunt diferi]i [i nu se \n]eleg, s` stea separat; segregarea [colar` rezult` din
segregarea reziden]ial` [i [coala nu are puterea s` schimbe acest fenomen;
este libertatea individului s` aleag` ce [i unde vrea s` fac`, nu se poate impune
cu cine s` se amestece [i cu cine nu; copiii romi au acas` alte condi]ii, deci ei
38

UNDP, Avoiding the Dependency Trap, p. 88
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necesit` s` fie trata]i la [coal` diferit [i po]i s` faci asta dac` \i separi de ceilal]i,
care sunt mai avansa]i; copiii romi sunt mai nedisciplina]i, ei de obicei nu merg
la gr`dini]` [i nu se obi[nuiesc cu ordinea, dac` sunt \n clas` cu al]ii, care nu
sunt ca ei, le distrag [i lor aten]ia; nu este corect c` se acord` mai mult sprijin
copiilor maghiari sau copiilor romi, [i copiii români sufer` din cauza acelora[i
probleme; noi trebuie s`-i \nv`]`m pe copii s` scrie [i s` citeasc` [i pân` se
l`mure[te problema segreg`rii va trece mult timp39. Studiul a mai demonstrat
c` falsa \n]elegere a decentraliz`rii sistemului educa]ional poate deveni o
piedic` a implement`rii pe plan local a politicii de desegregare40.
|n cercetarea de fa]` preferin]a pentru educa]ia integrat` este, de asemenea,
prezent` [i mult mai evident`, ceea ce demonstreaz` o tendin]` cresc`toare
pentru intervalul de timp 2005 - 2010. Num`rul subiec]ilor care prefer` ca
propriii copii s` \nve]e \n clase / [coli mixte este \n mod semnificativ mai
ridicat. Astfel, 72,7% dintre responden]ii din cercetarea noastr` consider`
c` este de preferat ca elevii romi41s` \nve]e \n clase \mpreun` cu copiii
neromi [i doar 15,9% consider` c` elevii romi ar trebui s` \nve]e separat
(N=985 cazuri). Aceast` preferin]` pentru educa]ia integrat` se manifest` \n
condi]iile \n care am v`zut c` mai mult de jum`tate din num`rul de elevi romi
din e[antion nu beneficiaz` \n prezent de educa]ie integrat`.

39

40
41

Magyari-Vincze, E., Accesul copiilor de etnie rom` la educa]ie [colar` de calitate [i fenomenul
segreg`rii în sistemul [colar Timi[orean, Raport de cercetare, Editura Waldpress, 2009, pp.34-35
Idem, pp.32-34.
În e[antionul de gospod`rii în care to]i copiii particip` la o form` de educa]ie, procentul celor
care doresc o educa]ie integrat` este mai mare, respectiv 83%.
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La o \ntrebare similar` cu cea din cercetarea noastr` (“|n opinia dvs. este bine
sau nu este bine ca elevii romi [i cei români s` \nve]e \n aceea[i clas`?”) la
Barometrele rela]iilor interetnice din 2007 [i 2009 s-au ob]inut rezultatele din
tabelul de mai jos.
Barometrul 200742

Barometrul 200943

Non-rom

Rom

Non-rom

Rom

Foarte r`u

4

1

6,1

0,8

R`u

18

8

13,5

1

Bine

58

48

59,1

29,8

Foarte bine

15

41

17,9

68,4

NS/NR

4

3

3,3

0

Datele din cele dou` barometre de opinie arat` de asemenea o pondere
foarte mare a p`rin]ilor romi care doresc o educa]ie integrat`. Mai mult, exist`
o tendin]` ascendent` \n preferin]a p`rin]ilor romi pentru o educa]ie \n clase
mixte din punct de vedere etnic. Astfel, dac` la Barometrul din 2007 un
procent de 89% dintre romi consider` ca este bine c` elevii romi s` \nve]e \n
aceea[i clas` cu elevii români, \n 2009 procentul se ridica la 98,2% (aproape
to]i responden]ii din e[antion). |n acela[i timp, este de remarcat c` o tendin]`
ascendent` se manifest` [i \n ceea ce prive[te op]iunea responden]ilor nonromi pentru o educa]ie integrat`. Dac` \n 2007 un procent de 73% dintre
non-romi apreciau c` fiind benefic` educa]ia integrat` (r`spunsurile “foarte
bine” [i “bine”), \n 2009 procentul cre[te la 77%. La nivel declarativ educa]ia
integrat` este deopotriv` op]iunea minorit`]ii rome [i a majorit`]ii nerome
(cu o pondere sensibil mai mare a romilor care doresc integrarea [colar`). Cu
toate acestea, a[a cum rezult` din datele cercet`rii noastre, mai mult de
jum`tate dintre elevii romi \nva]` \n prezent \n clase segregate.
Revenind la datele cercet`rii noastre, se observ` c` procentul celor care
prefer` educa]ia integrat` tinde s` creasc` odat` cu cre[terea intensit`]ii
fenomenului de segregare. Astfel, procentul p`rin]ilor romi care prefer` s` \[i
42

43

Conform cu http://www.edrc.ro/docs/docs/cercetari/Barometrul-incluziunii-romilor.pdf, 2007,
accesat la data 03.06.2010
„Barometrul interetnic 2009 - Romii [i majoritarii”, realizat de Secretariatul General al Guvernului
prin IMAS, http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/phare2006/3_ETN_Raport_Romi.pdf, 2009,
p.34 [i http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/phare2006/2_ETN_Raport_Non_romi.pdf pg. 33,
accesat la data de 03.06.2010
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educe copiii \n clase eterogene din punct de vedere etnic cre[te la 85,4% (48
cazuri) atunci când \n grupa de gr`dini]` majoritatea copiilor sunt romi [i la
94,1% (34 cazuri) \n cazurile \n care \n grupa de gr`dini]` to]i copiii sunt
romi (prin compara]ie cu media e[antionului de 72,7%). Analiza r`spunsurilor
la aceast` \ntrebare relev` op]iunea clar` a subiec]ilor pentru incluziune \n
ceea ce prive[te educa]ia [colar` a copiilor lor [i t`ria acestei op]iuni \n cazurile
\n care au experimentat segregarea \n grupa de gr`dini]`.
O rela]ie similar` se manifest` \ntre severitatea experien]ei segreg`rii \n clasa
de [coal` [i preferin]a p`rin]ilor pentru educa]ia integrat`. Astfel, 87,9%
dintre p`rin]ii ai c`ror copii \nva]` \n clase majoritar compuse din elevi romi
\[i doresc un \nv`]`mânt integrat (N=132 cazuri). Acest procent cre[te la
90,2% \n cazul p`rin]ilor ai c`ror copii au \n clas` exclusiv colegi romi (N=61).
Pentru p`rin]ii care vorbesc limba romani \n gospod`rie se \nregistreaz`
procente mai sc`zute \n ceea ce prive[te op]iunea pentru educa]ia integrat`
(65,4%) comparativ cu subiec]ii care nu vorbesc limba romani (85,1%), de[i
cei dintâi doresc [i ei \ntr-o propor]ie ridicat` o educa]ie mixt` din punct de
vedere etnic.
Red`m \n tabelul de mai jos, \n func]ie de mediul de reziden]`, distribu]ia
op]iunilor pentru o educa]ie integrat` [i, respectiv, o educa]ie separat`
(N=985).
Rural

Urban

S` \nve]e \n clase \mpreun` cu copiii neromi

78,7%

69,4%

S` \nve]e \n clase separate \n care sunt doar
copii romi

7,8%

20,4%

NS/NR

13,5%

10,2%

Dintre cei 157 de subiec]i care au opinat c` este dezirabil ca elevii romi [i
neromi s` \nve]e \n clase separate, de dou` ori [i jum`tate mai mul]i provin
din mediul urban (20,4% fa]` de 7,8% r`spunsuri de acest tip \n mediul
rural).
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3.4. Cunoa[terea legisla]iei antisegregare de c`tre p`rin]i
Apreciind politicile educa]ionale privind romii din România, un studiu recent
realizat \n aceast` tem`44 a observat c` ele se \ncadreaz` \n dou` mari
paradigme, cele dedicate \n general minorit`]ilor [i cele privind accesul la
educa]ie al grupurilor dezavantajate. |n extrem`, dezbaterile publice despre
oportunitatea lor s-au purtat \ntre dou` pozi]ii majore, una care define[te
problematica romilor ca o problem` etno-cultural` [i cealalt` care o consider`
ca pe o chestiune social-economic`. Prima accentueaz` drepturile culturale
ale romilor (printre ele dreptul de a \nv`]a \n limba matern`) [i se \ncadreaz`
\ntr-o politic` identitar` culturalist`/separatist`, iar cea din urm` se axeaz`
pe factorii care transform` romii \ntr-o categorie dezavantajat` (care, de
exemplu, nu beneficiaz` efectiv de dreptul la o educa]ie de calitate) [i
legitimeaz` o politic` integra]ionist`. Una dintre sl`biciunile politicilor
educa]ionale pentru romi din ultimii ani este tocmai lipsa elabor`rii unei
pozi]ii care s` trateze aspectele culturale [i sociale ale accesului la [coal` \n
mod integrativ [i s` coordoneze cele dou` tipuri de interven]ii. |n lipsa unei
astfel de perspective, \n ochii unora, prioritizarea problemei segreg`rii
d`uneaz` politicilor lingvistice, chiar dac` adep]ii desegreg`rii accentueaz`
c` aceasta \nseamn` asigurarea accesului la educa]ie de calitate [i c` nu
contravine asigur`rii dreptului \nv`]`mântului \n limba matern`. Cert este c`
recunoa[terea segreg`rii ca form` a discrimin`rii [i formularea nevoii unor
interven]ii desegrega]ioniste a fost ultima \n [irul problemelor tematizate de
c`tre politicile educa]ionale pentru romi.
Prima m`sur` antisegregare care a vizat \n mod specific segregarea \n
educa]ie a romilor a fost Notificarea nr.29323 din 2004, m`sur` prin care
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii interzice constituirea de grupe de gr`dini]`
[i de clase de ciclu primar sau secundar inferior care s` includ` exclusiv sau
preponderent elevi rom45. Textul notific`rii recunoa[te \n mod explicit
existen]a fenomenului de segregare [colar` \n cazul romilor inclusiv prin
”crearea de clase sau de [coli \n care \nva]` numai elevi romi”.
Trei ani mai târziu, Ministrul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului a emis Ordinul
1540/19.07.2007 prin care, \ncepând cu anul [colar 2007-2008, se interzice
formarea claselor I [i a V-a segregate, având preponderent sau numai elevi
44

45

Magyari-Vincze, E. [i Hajnalka Harbula, Country Report on Education: Romania. EDUMIGROM
Background Papers, Budapest, Central European University, Center for Policy Studies, 2008
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node817/edumigrombackgroundpaperromaniaeducation.pdf, pp.24-28, 34-36
http://www.edu.ro/index.php?module=articles&func=&catid=422
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romi. Segregarea este considerat` ca “o form` grav` de discriminare [i are
drept consecin]` accesul inegal al copiilor la o educa]ie de calitate, \nc`lcarea
exercit`rii \n condi]ii de egalitate a dreptului la educa]ie, precum [i a
demnit`]ii umane.” (art. 2, alineat 1).
|n art.2, alineatul 2 al Ordinului 1540/19.07.2007 este definit` drept
segregare [colar` a elevilor romi “separarea fizic` a elevilor apar]inând etniei
rome \n grupe/clase/cl`diri/[coli/alte facilit`]i, astfel \ncât procentul elevilor
apar]inând etniei rome din totalul de elevi din [coal`/clas`/grup` este
dispropor]ionat \n raport cu procentul pe care copiii romi de vârst` [colar` \l
reprezint` \n totalul popula]iei de vârst` [colar` \n respectiva unitate
administrativ teritorial`.”
Printre practicile care conduc la segregare, \n art.4 al acestui ordin sunt
enumerate urm`toarele:
ÿ Plasarea tuturor copiilor care nu au frecventat gr`dini]a \n aceea[i clas` I.
ÿ Plasarea deliberat`, \n cadrul unei [coli mixte, a elevilor romi \n grupe/
clase/cl`diri/alte facilit`]i destinate doar lor.
ÿ Plasarea \ntr-o singur` clas` a copiilor care s-au \nscris târziu la [coal` sau
p`strarea intact` de clase de romi când copiii sunt transfera]i de la o
gr`dini]` sau [coal` segregat` \ntr-o [coal` mixt`.
ÿ Plasarea \n grupe/clase/[coli separate a copiilor romi diagnostica]i ca
având dificult`]i de \nv`]are/CES.
Noua lege a educa]iei nu face referiri \n textul articolelor legii la fenomenul
segreg`rii [colare a romilor [i nici la m`surile de desegregare, cu toate c`,
\nc` de la apari]ia notific`rii nr.29323 din 2004, ONG-urile au semnalat
nevoia de a \nt`ri m`surile antisegregare [i implementarea acestora prin
ridicarea statutului lor la rang de lege. |n mod curios, legea define[te
segregarea \n anexa ”Lista defini]iilor termenilor [i a expresiilor utilizate \n
cuprinsul legii” (defini]ia 44). Defini]ia este similar` cu cea ap`rut` \n
notificarea din 2004, doar c` nu face referire specific` la romi, ci la minoritari.
Prin urmare, legea nu face nici o referire specific` la segregarea \n educa]ie a
elevilor romi.
Mai mult de trei sferturi dintre subiec]ii romi din e[antion (76,6%) nu au
auzit de Ordinul Ministerului Educa]iei din 2007 privind interzicerea
segreg`rii [colare a copiilor romi (N=755 cazuri). Dac` la aceste cazuri
ad`ug`m non-r`spunsurile, care este probabil s` reprezinte de asemenea un
r`spuns negativ, vom avea 88,2% (869 cazuri din totalul de 985 subiec]i din
e[antion). Procentul p`rin]ilor care au auzit despre ordinul antisegregare este
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dublu \n mediul rural prin compara]ie cu cel urban. Astfel, \n mediul rural 18,4
% dintre p`rin]i au cuno[tin]` despre acest ordin \n timp ce \n mediul urban
procentul este de doar 8,2% (media la nivel de e[antion este de 11,8%).

Prezentul studiu [i-a propus s` investigheze nivelul de cunoa[tere a acestui
ordin [i sursele de informare prin care ordinul ajunge s` fie accesibil p`rin]ilor
romi. A[a cum a reie[it inclusiv din monitorizarea implement`rii acestui
ordin46, realizat` \n 2008 de c`tre organiza]ia Romani CRISS, ordinul era \nc`
pu]in cunoscut, inclusiv la nivelul personalului [colii (cadre didactice, directori
de [coal`). La acea dat` (un an dup` emiterea ordinului) prevederile ordinului
nu se aplicau \n aproximativ 63% din totalul [colilor din e[antion (77 de [coli),
\n acele [coli fiind prezent` segregarea [colar` a elevilor romi la nivelul claselor
I [i/sau a V-a.
Revenind la datele studiului nostru, doar 11,8% dintre p`rin]ii romi din
e[antion au auzit despre Ordinul privind interzicerea segreg`rii [colare a
copiilor romi. Dintre p`rin]ii care au auzit de acest ordin al ministerului (116
cazuri), de dou` ori mai mul]i p`rin]i (66,4%) s-au informat din massmedia comparativ cu p`rin]ii (29,3%) care au primit informa]ii de la
[coal`. Sursele alternative de informare sunt alte persoane din anturaj (8,6%)
[i ONG-urile (8,6%). Comunicarea \ntre p`rin]i este foarte slab`, doar 4,3%
s-au informat pe aceast` tem` de la al]i p`rin]i.
46

Surdu, L., Monitorizarea aplic`rii m`surilor împotriva segreg`rii [colare în România, Romani CRISS,
UNICEF, Editura MarLink, Bucure[ti, 2008
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Exist` o diferen]` important` \n ceea ce prive[te informarea p`rin]ilor de c`tre
[coal` \n privin]a Ordinului antisegregare. Astfel, \n timp ce \n mediul rural
21,9% dintre p`rin]i au aflat de acest ordin prin intermediul [colii, \n mediul
urban un procent de 38,5% dintre p`rin]i au fost informa]i de c`tre
personalul [colii.
Concluzii
Discriminarea la nivelul [colii este mai slab resim]it` comparativ cu
discriminarea \ntâlnit` \n alte situa]ii/institu]ii. Percep]ia mai redus` a
discrimin`rii \n [coal` este corelat` cu stabilitatea la locul de munc` [i, prin
urmare, cu stabilitatea financiar` a responden]ilor, aceasta din urm` fiind
probabil s` conduc` la o mai bun` integrare social`. Responden]ii cu nivele
mai ridicate de educa]ie au tendin]a s` considere c` discriminarea \n [coal`
este mai redus`. Exist` o u[oar` tendin]` a subiec]ilor reziden]i \n mediul rural
de a percepe mai favorabil tratamentul institu]iei [colare fa]` de copiii romi,
comparativ cu subiec]ii din mediul urban.
Segregarea [colar` influen]eaz` \n mod semnificativ abandonul [colar,
fenomenul abandonului [colar fiind \n mai mare m`sur` prezent \n [colile \n
care ponderea elevilor romi este de peste 50%. Mai mult de jum`tate din
num`rul de elevi romi din e[antion nu beneficiaz` \n prezent de educa]ie
integrat`, fiind \n clase/[coli segregate.
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Majoritatea responden]ilor consider` c` este de preferat ca elevii romi s`
\nve]e \n clase \mpreun` cu copiii neromi, iar num`rul p`rin]ilor care doresc
acest lucru este in cre[tere comparativ cu cercet`rile anterioare.
Sursa principal` de informare a p`rin]ilor \n leg`tur` cu legisla]ia anti
segregare este reprezentat` \n mai mare m`sur` de mass media decât de
[coal`.
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Anexe
Anexa 1: Ghidul de interviu

POVESTIRI PENTRU FOCUS GROUP
Accesul la educa]ie [colar`
Grup de 8 participan]i
Timp de lucru: 60-90 minute
Recomand`ri generale
Participan]ilor li se distribuie povestirile pe marginea c`rora ei vor fi ruga]i s`-[i
expun` opinia [i s` dezbat` \ntre ei, prezentându-[i [i propriile experien]e \n
cazuri similare. Fiecare poveste se cite[te cu voce tare. Se trece la urm`toarea
doar dup` discu]iile purtate pe marginea primei pove[ti. De fiecare dat`, dac`
este nevoie, se repet` integral sau pe p`r]i. Se poate repeta ori de câte ori este
nevoie de-a lungul discu]iilor. Participan]ii sunt ruga]i s`-[i spun` p`rerea, ce
cred, ce gândesc, ce simt ei \n leg`tur` cu \ntâmpl`rile expuse \n cele trei povestiri.
De asemenea, ei vor fi ghida]i \n a[a fel, \ncât s`-[i spun` [i p`rerea despre
experien]ele lor personale \n lumina problemelor discutate \n fiecare poveste, de
exemplu prin \ntreb`ri de genul: vi s-a \ntâmplat [i d-voastr` a[a ceva, [i/sau [ti]i
dac` unor cuno[tin]e de-ale d-voastr` li s-a \ntâmplat a[a ceva – dac` da, ce
anume [i cum s-a \ntâmplat. Dup` citirea \ntâmpl`rilor relatate, participan]ii sunt
ruga]i s` ia cuvântul, dup` ce se clarific` eventualele \ntreb`ri/nel`muriri legate
de texte etc. Dac` nimeni nu vrea s` ia ini]iativa, atunci moderatorul \ncepe s`
pun` \ntreb`rile ajut`toare, rând pe rând. Important este s` motiveze
participan]ii s`-[i spun` p`rerile [i s` dezbat` \ntre ei (ce crede]i despre ce a spus
XY, oare este a[a?) \n leg`tur` cu majoritatea \ntreb`rilor ajut`toare. Ordinea \n
care \ntreb`rile ajut`toare sunt puse nu conteaz`. Conteaz` doar ca s` se asigure
c` dezbaterea are un anumit flux [i s` se aib` grij` ca fiecare participant s` aib`
posibilitatea s`-[i expun` p`rerea. Discu]iei asupra fiec`rei \ntâmpl`ri se dedic`
circa 20 de minute.
Prima poveste
Maria a terminat clasa a VIII-a. P`rin]ii ei tr`iesc \n condi]ii materiale precare.
Ea are \nc` trei fra]i mai mici. Mama ei are nevoie de ajutorul Mariei \n
treburile casei. Tat`l sus]ine c` [coala oricum n-o preg`te[te pentru o meserie
din care se poate tr`i decent [i, fiind fat`, se va m`rita \n curând. |n
consecin]`, p`rin]ii decid s-o retrag` pe Maria de la [coal`.
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|ntreb`ri ajut`toare
- Crede]i c` astfel de lucruri se \ntâmpl` des? Sau chiar [i la vârste mai mici?
De ce oare?
- Crede]i c` p`rin]ii ar fi decis altfel \n leg`tur` cu [colarizarea copilului lor
dac` acesta ar fi fost b`iat? Dac` da, de ce oare?
- Ce crede]i despre decizia acestor p`rin]i [i despre motiva]iile lor, ale
mamei [i ale tat`lui?
- Cum s-a sim]it, oare, Maria \n aceast` situa]ie?
- Vi s-a \ntâmplat [i d-voastr` a[a ceva? S` decide]i s` nu v` \nscrie]i copilul
la [coal` sau s`-l retrage]i de la [coal` \nainte de terminarea claselor
obligatorii, sau \n alt moment?
- A]i auzit de la cuno[tin]e sau prieteni despre astfel de cazuri?
- Ce crede]i despre rolul educa]iei [colare \n via]a omului? Câte clase este
bine s` aib` cineva?
- Crede]i c` astfel de situa]ii se \ntâmpl` doar \n familii de romi?
A doua poveste
Ionel este \n clasa a VI-a. El a fost l`sat repetent a doua oar` la matematic` [i
s-a plans c` profesorul de matematic` l-a neglijat [i nu i-a acordat aten]ia
cuvenit`. P`rin]ii lui Ionel au vorbit cu profesorul, ocazie cu care acesta a spus
c` el nu are nici o vin`, el trateaz` \n acela[i fel to]i copiii, pentru el nu
conteaz` etnia copiilor, [i c` e[ecul copilului se datoreaz` familiei. |n urma
acestui fapt p`rin]ii au decis ca Ionel s` se lase de [coal`.
|ntreb`ri ajut`toare
- Ce crede]i c` s-a \ntâmplat \n cazul lui Ionel?
- A]i avut situa]ii similare \n familia dvoastr`? Ce s-a \ntâmplat [i ce a]i f`cut?
- A]i auzit despre astfel de situa]ii de la prieteni sau colegi? Ce s-a \ntâmplat
cu copiii lor?
- Vi s-a \ntâmplat ca [i copilul dvoastr` s` fie tratat nedrept la [coal`? Cum
s-a manifestat acest lucru? De ce?
- A]i auzit de cazuri de tratamanent nedrept la [coal` de la prieteni sau colegi?
A treia poveste
|ntr-un cartier din ora[ul C., la mijlocul anilor 1990, \n [coala care deserve[te
acest cartier, s-au constituit dou` clase numai pentru romi, o clas` de a \ntâia
[i una de a cincea. Mai târziu, pe la mijlocul anilor 2000, \n urma implement`rii
legisla]iei care interzice segregarea/separarea [colilor/claselor pe baze etnice,
inspectoratul [colar jude]ean a decis s` desfiin]eze aceste clase. Majoritatea
elevilor de etnie rom` au fost sf`tui]i s` se \nscrie la o [coal` special`/ajut`toare,
doar trei elevi au fost integra]i \n celelalte clase din [coala respectiv`.
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|ntreb`ri ajut`toare
- Ce crede]i despre [colile/clasele separate pe criterii etnice? Oare ce s-a
urm`rit prin constituirea lor?
- Ce crede]i: cum este mai bine? Copiii romi s` studieze separat de copiii
români sau s` studieze \mpreun`?
- Vi s-a \ntâmplat vreodat` a[a ceva, a]i fost pus/` \n situa]ia de a v` reg`si
copiii \n clase frecventate doar de copii romi sau \n clase \n care mai mult
de jum`tate dintre copii au fost romi?
- A]i auzit despre astfel de \ntâmpl`ri de la prieteni, cuno[tin]e?
- Dac` vi s-ar cere s` v` \nscrie]i copiii la [coli separate, ce a]i spune [i ce a]i face?
- Ce crede]i despre [colile speciale?
- Vi s-a \ntâmplat vreodat` c` vi s-a propus s` v` \nscrie]i copilul la [coal`
special`?
- A]i auzit despre a[a ceva de la prieteni sau cuno[tin]e?
- Dac` vi s-ar cere s` v` \nscrie]i copiii la [coal` special`, ce a]i spune [i ce
a]i face?
- Ce crede]i despre [colile speciale?
A patra poveste
|n acest caz participan]ilor li se distribuie lista cu factorii care sunt aminti]i a
fi responsabili pentru anumite fenomene care, precum se afirm`, se manifest`
mai des \n rândurile elevilor de etnie rom`. Apoi se citesc rândurile de mai
jos [i se dau indica]iile cuprinse \n text. La final se adun` foile cu listele cu
factorii numerota]i.
Se spune c` printre copiii romi sunt mai mul]i care abandoneaz` [coala, chiar
[i \nv`]`mântul obligatoriu. {i c` ei lipsesc mai mult de la [coal`. Apoi c`
r`mân mai frecvent repeten]i, astfel \ncât sunt mai mari \n vârst` decât colegii
lor de clas`. V` rog s` v` gândi]i la cauzele acestor fenomene: abandon,
absen]e, repeten]`. Privi]i lista de mai jos, \n ea am \ncercat s` definim cine
ar fi de vin` pentru aceste fenomene. Dac` ar mai fi [i al]i factori, v` rug`m
s` ne spune]i acum, care ar fi ei. |i rug`m pe to]i participan]ii s` treac` pe
list` [i ace[ti factori. Apoi v` rug`m s` numerota]i cu \ncepere de la num`rul
1 ace[ti factori \n func]ie de ce crede]i, cât de mult sunt responsabili pentru
c` elevii romi abandoneaz` [coala, r`mân repeten]i etc. mai des decât copiii
români: pune]i num`rul 1 \naintea factorului care este cel mai important \n
opinia dvoastr`, num`rul 2 \naintea factorului care urmeaz` \n importan]` [i
a[a mai departe.
Statul; Prim`ria; Direc]iunea [colii; Profesorii de la [coal`; P`rin]ii; Copiii;
Comunitatea mai larg` a copiilor; Comunitatea religioas` a copiilor
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Anexa 2: Chestionarul “abandon”
Sondaj de opinie
Anexa 2: Chestionarul “abandon”
Sondaj de opinie
Abandon
[colar
Abandon scolar

P1. Vârsta (se noteaz vârsta în ani împlinii)
P2. Sex

1. Brbat

2.Femeie

P3. Care este principala dumneavoastr ocupaie în acest moment?
1. Salariat angajat permanent

2. Salariat angajat sezonier/temporar

3. Angajat propriu, patron

4. Angajat într-o afacere de familie

5. Neangajat, dar am lucrat înainte

6. Neangajat, caut de munc pentru prima dat

7. Angajat la negru

8. Elev, student

9. Pensionar

10. Casnic/

11. N/NR

P4. Care este nivelul dumneavoastr de studiu?
1. Nu tiu nici s scriu, nici s citesc

2. Pot s scriu i s citesc

3. Nu am terminat clasele primare

4. Am absolvit clasele primare

5. coala general neterminat

6. coala general absolvit

7. Liceu/coal profesional neterminat

8. Liceu/coal profesional terminat

9. Studii universitare

10. Studii postuniversitare (specializare, doctorat)

11. N/NR

[DOAR PENTRU CEI CE AU RSPUNS 1-7 la P4]
P5. Care sunt motivele pentru care nu ai continuat studiile/ sau nu ai fost deloc la scoal? [ATEAPT RSPUNSUL SPONTAN, APOI CITETE
LISTA DE MOTIVE. MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE.]
1. Nu am avut suficieni bani

2. coala nu era bun / cadrele didactice nu erau
bune

3. Munceam în gospodrie

4. Munceam în afara gospodriei

5. Nici prinii mei nu au fcut coal

6. Am avut / am o boal/ handicap care m-a oprit s fac
coal

7. coala era prea departe de cas

8. Ceea ce se înva în coal nu este util în via

9. Nu tiu/ tiam bine limba de predare (român /
maghiar)

10. Nu m simeam bine în
colectivitate

11. coala are reguli stricte i îmi îngrdea
libertatea

12. M-am
însurat/mritat

13. Altul.
Care?__________

P6. Câi copii în vârst de pân la 19 ani exist în gospodrie?
P7. Care sunt vârsta, sexul i situaia colara a copiilor din gospodrie?
Copil [completai pentru fiecare copil, indiferent în ce ordine
sunt menionai]
P7.1. Vârst [trecei ani împlinii]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P7.2. Sex [1 biat, 2 fat]
P7.3. În prezent frecventeaz o form de educaie [cre,
grdini, an pregtitor, coal]
P7.4. Niciodat înscris la o form de educaie [1 da, 2 nu]
P7.5. În prezent a abandonat educaia [1 da, 2 nu]
P7.6. A absolvit deja 10 clase [1 da, 2 nu]
P8. Credei c înscrierea copiilor la cre este benefic pentru copil?

1. Da

P9. [Pentru copii în vârst de 0-3 ani care nu sunt înscrii] Ai vrut s îi înscriei la
cre?

2. Nu

(9. N/NR)
1. Da

2. Nu

(9. N/NR)

[Dac NU la P9] P9.1. De ce nu i-ai înscris? ________________________
P10. În general, cat de importante sunt într-o coal urmtoarele? [SE CITESC VARIANTELE DE RSPUNS]

Cadrele didactice
Sigurana copilului (nu este violen în coal)
Curenia
Dotrile materiale (sli de clas, laboratoare, mobilier, cri etc.)

Foarte puin
important
1
1
1
1
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Puin
important
2
2
2
2

Nici important/
nici neimportant
3
3
3
3

Important
4
4
4
4

Foarte
important
5
5
5
5

Colegii de clas / de coal
Materiile predate
Distana mic fa de cas
Altceva. Ce anume? ……………………………………………..

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

P11. În general, în scoal, un copil rom este tratat comparativ cu un copil nerom:
1. Mai bine

2. La fel

3. Mai prost

(9. N/NR)

P12. Dup prerea dvs., copiii romi ar trebui :
1. s învee în clase împreun cu copiii neromi

2. s învee în clase separate în care sunt doar copii romi

(9. N/NR)

P13. Copilul dvs. particip la diverse munci în gospodrie sau în afara gospodriei? [MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE]
1. Da, muncete ocazional în gospodrie

2. Da, muncete frecvent în gospodrie

3. Da, muncete ocazional în afara gospodriei

4. Da, muncete frecvent în afara gospodriei

5. Nu muncete deloc

9. N/NR

P14. Ce nivel de educatie v dorii pentru copilul dumneavoastr?
1. Nu cred c îi trebuie coal

2. S poat s scrie i s citeasc

3. S fac 4 clase

4. S fac 8 clase

5. S fac liceul

6. S fac o scoal de meserii/ profesional

7. S mearg la facultate

9. N/NR

P15. Ai auzit de Ordinul Ministerului Educaiei din 2007 privind interzicerea segregrii colare a copiilor romi?
1. Da

2. Nu [SARI LA
P16]

(3. N/NR)

P15.1. De unde ai auzit de acest Ordin al Ministerului Educaiei? [MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE]
1. De la coal / profesori

2. De la ali prini

3. De la cunoscui / prieteni

5. De la mediatorul colar

6. De la organizaii neguvernamentale

7. Alt surs.
Care?……………………

4. De la televizor / ziare
9. N/NR

P16. Din punctul dumneavoastr de vedere, care e vârsta la care ar trebui s se cstoreasc o fat?

ani

P17. Dar un biat?

ani

P18. La ce vârst ar trebui s aib primul copil o femeie?

ani

ACTIVITATE ABANDON COLAR COPIL [rspunsurile se dau pt. copilul a crui zi ce natere se aniverseaz prima]
C1. Vârsta (se noteaz vârsta în ani împlinii)
C2. Sex

1. Biat

2.Fat

C3. Are acte de identitate?

1. Da

2.Nu

C4. [DAC MINORUL ARE MAI MULT DE 12 ANI] Are i o alt ocupaie în afara colii în acest
moment?

1.
Serviciu

2.Nicio ocupaie

C5. A mers vreodat la coal, cre sau la grdini?
Da Nu
C5.1. Cre
1
2
C5.2. Grdini
1
2
C5.3. coal
1
2 [Dac rspunde Nu la toate 3 sari la C10, dac rspunde cu cel puin un Da continu aplicare
C6. Care este ultima clas absolvit?
C7. Câi ani a repetat pân acum
C8.În ce an colar a rmas repetent prima oar?
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C9. În ce an colar a rmas repetent ultima oar?
C10. [DOAR DAC LA C5.1. RSPUNSUL E NU] Care sunt motivele pentru care copilul nu a fost niciodat la
cre?
C11. [DOAR DAC LA C5.2. RSPUNSUL E NU] Care sunt motivele pentru care copilul nu a fost niciodat la
grdini?
[DOAR DAC LA C5.2. RSPUNSUL E DA]
C12. Care este perioada de timp în care copilul a fost înscris la grdini?

1. Mai puin de 6 luni

2.Pân la un an

3. Peste 1 an

[DOAR DAC LA C5.2. RSPUNSUL E DA]
C13. Care sunt motivele pentru care copilul a renunat la frecventarea grdiniei?
[DOAR DAC LA C5.2. RSPUNSUL E DA]
C14. Care sunt motivele pentru care v-ai înscris copilul la gradini?
C15. În grupa de la grdini în care era copilul dvs. [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C16. În general, la grdini (toate grupele) în care era copilul dvs: [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C17. Ce apreciai cel mai mult la grdinia pe care o frecventa copilul dvs.?
C18. Ce v nemulumete cel mai mult la grdinia pe care o frecventa copilul dvs.?
C19. Cum apreciai calitatea educaiei din grdinia pe care o frecventa (o freventeaz) copilul dvs. în comparaie cu alte grdinie din localitate?

C18.1. Educatoare
C18.2. Mediu fizic (sli de clas, mobilier)
C18.3. Materiale didactice (jucrii, plane, cri)

Mai slab
1
1
1

La fel
2
2
2

Mai bun
3
3
3

Nu exista alt grdini în localitate
8
8
8

N/NR
9
9
9

C20. În ce msur suntei multumit() de ceea ce a învat copilul dvs. în grdini (cunotine, abiliti)?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C21. Ce activitati desfura/desfoar copilul dumneavoastr? [RSPUNS MULTIPLU]
1. Se joac

2. Coloreaz/deseneaz

3. Scrie/citete

4. I se spun/citesc poveti

5. Se uit la desene animate

6. Face sport

7. Alte activiti. Care? _____________________
C22. Pentru anul colar care urmeaz, intenionai s înscriei copilul la
grdini?

1. Da

2.Nu

3. Nu e cazul (ex. nu mai e la vârsta
potrivit)

9. N/NR

ÎNTREBRILE DE MAI JOS SE APLIC DAC COPILUL NU E LA COAL/LICEU (NU LA GRDINI ) [SARI PESTE SEC IUNE
DAC COPILUL ARE SUB 6 ANI]
[DOAR DAC NU A FOST DELOC LA COAL]
C23. Care sunt motivule pentru care copilul nu a fost niciodat înscris la coal?
[DOAR DAC A FOST LA COAL]
C24. Care sunt motivele pentru care v-ai înscris copilul la coal?
C25. Care sunt motivele pentru care copilul a renunat la coal?
C26. În clasa de la coal în care era copilul dvs. [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR
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C27. În general, la coala (toate clasele) în care era copilul dvs: [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C28. Ce apreciai cel mai mult la coala unde era copilul dvs.?
C29. Ce v nemulumete cel mai mult la coala unde era copilul dvs.?
C30. Cum apreciai calitatea educaiei din coala pe care o frecventa copilul dvs. prin comparaie cu alte coli din localitate?
Mai slab
La fel
Mai bun
Nu exista alt coal în localitate
1. Cadre didactice
1
2
3
98
2. Mediu fizic (sli de clas, mobilier)
1
2
3
98
3. Materiale didactice (jucrii, plane, crti)
1
2
3
98

N/NR
99
99
99

C31. Ce tip de coal era?
1. coal obinuit

2. c. / clas special pt. copii cu cerine educative speciale

C32. Existau la coal ore opionale de limba romani?

1. Da

2. Nu

9. N/NR

C32. În cadrul cursurilor, se fceau referine la minoritile
etnice?

1. Da

2. Nu[SARI LA
C35 ]

C33. Referinele la minoritile etnice aveau în vedere în general:

1.
Istoria

C34. Referinele la minoritile etnice aveau în vedere în general:

1. Pozitive

9. N/NR

2.
Cultura

3. Situaia
economic

4. Situaia
social

2. Nici pozitive, nici negative

3. Negative

5. Altceva
___
9. N/NR

C35.1-4 Copilul dvs. tie s scrie, citeasc, vorbeasc, asculte în limba romani?
Bine
1
1
1
1

C35.1 Scris
C35.2 Citit
C35.3 Vorbit
C35.4. Ascultat

Puin
2
2
2
2

Deloc
3
3
3
3

Nu e cazul
4
4
4
4

C36.1-4 Copilul dvs. tie s scrie, citeasc, vorbeasc, asculte în limba român? C38.5. [DOAR DACA VÂRSTA ESTE INTRE 7 SI 11 ANI] Dar s
socoteasc în gând la cumprturi i s fac înmuliri?
Bine
1
1
1
1
1
1

C36.1 Scris
C36.2 Citit
C36.3 Vorbit
C36.4. Ascultat
C36.5. Socotit
C36.6. Înmulit
C37. Copilul dumneavoastr cunoate vreo limb strin?

Puin
2
2
2
2
2
2

1. Da

2.Nu

Deloc
3
3
3
3
3
3

C37.1Dac DA, Care?

C38. Copilul dumneavoastr tie s foloseasc un calculator pentru a scrie un text?
C39. Copilul dumneavoastr tie s fac unele calcule sau tabele cu calculatorul?
C40. Copilul dumneavoastr tie s comunice cu alii pe internet?

1. Da

Nu e cazul
4
4
4
4
4
4

1. Da
1. Da
2. Nu

2. Nu
2. Nu

9. N/NR
9. N/NR

9. N/NR

C41. În ce msur suntei multumit() de ceea ce a acumulat copilul dvs. în coal (cunotine, abiliti)?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C42. Cui credei c se datoreaz în principal rezultatele colare / acumulrile copilului ? [UN SINGUR RASPUNS POSIBIL]
1. colii / profesorilor

2. Familiei

3. Copilului însui

4. Meditaiilor particulare

5. Colegilor / anturajului

6. Alta. Care? _____________________
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C43. Aproximativ care era suma de bani dintr-o lun pe care o plteai cu coala (rechizite, pacheel mancare, transport, fondul colii, activiti extracolare,
imbracminte/inclaminte pentru acest copil)?
1. sub 50 RON

2. între 51 i 100 RON

3. între 101 i 150 RON

4. între 151 i 200 RON

5. între 201 i 300 RON

6. peste 300 RON

9. N/NR

C44. Ce perioada de timp aloca pe zi temelor dupa întoarcerea de la coal?
1. deloc

3. între 1 i 2 ore

2. sub o or

4. între 2 i 3 ore

5. mai mult de 3 ore

C45. În familia dvs., in ce msur parinii sau alte persoane ajutau copilul în realizarea temelor pentru acas?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C46. Am s v intreb acum cum îi pregtea temele copilul dumneavoastr?
Da Nu
1
2
1
2
1
2

C46.1. Are masa lui la care înva
C46.2. Are camera lui în care înva
C46.3. E suficient linite pentru învt

NR
9
9
9

C47. În ultimul an, cât de des a mers copilul la coal fr manuale?
1. Foarte des

2. Des

3. Din când în când

4. Rar

5. Foarte rar

4. Rar

5. Foarte rar

C48. În ultimul an, cât de des a mers copilul la coal fr rechizite (pix, stilou, caiete)?
1. Foarte des

2. Des

3. Din când în când

C49. În coala unde înva existau urmtoarele categorii de personal?
Da Nu
1
2
1
2
1
2
1 2
1 2

C49.1. Mediator colar
C49.2. Bibliotecar
C49.3. Psiholog/consilier colar
C49.4. Medic/asistent medical
C49.5. Cadre didactice de sprijin

NR
9
9
9
9
9

C50. [DAC EXIST MEDIATOR COLAR MENIONAT LA C49.1.] Cât de mulumit suntei de activitatea mediatorului colar?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C51. Ce v mulumete la activitatea mediatorului colar?
C52. Ce v nemulumete la activitatea mediatorului colar?
C53. Învtorul/majoritatea profesorilor locuiau:
1. În localitate

2. În alt localitate

3. Unii în localitate, alii în alt localitate

4. N/NR

C54. În ultimii doi ani, înainte de a prsi coala, câi învtori/profesori s-au schimbat la clasa unde este copilul dvs.?
1. Niciunul

2.
Unul

3. Doi

4. Trei

C57. Exist cineva împrejurul copilului tu care a fcut coal mult?

1. Nu

5. Patru sau mai muli

9. N/NR

C55. Ce v-ar face s v înscriei copilul la coal?
C56. Ce meserie v-ai dori s aib copilul dumneavoastr?

[DAC DA LA C57] C58. Considerai c aceast persoan are succes în via?

2.Da. Cine?
1. Da

C59. În ultimele 12 luni, vreunul dintre prini a plecat s lucreze în alt localitate sau în strintate?
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2.Nu
1. Da

2.Nu

[DAC DA LA C59] C60. Ce s-a întâmplat cu copilul în timpul acestei
perioade?

C61. tii dac exist în localitate (sau cartier pentru orae mari) o coal (sau liceu dac copilul e la vârsta liceului)?
C62. Cât dureaz s ajungi pân la ea/el pe jos

2. A plecat i el cu printele acesta

1. A rmas cu bunicii/ alt rud

1. sub 30 minute

2.peste 30 minute

1. Da

9. N/NR

DEMOGRAFICE
D1. Care din urmtoarele bunuri le avei în gospodrie i sunt în stare de funcionare?
Da Nu NR
D1.1. Televizor
1
2
9
D1.2. Aparat radio
1 2
9
D1.3. Telefon fix
1 2
9
D1.4. Telefon mobil
1
2
9
D1.5. Computer
1
2
9
D1.6. Conectare la Internet 1 2
9
D1.7. Automobil
1
2
9
D2. Locuina este la: [SE COMPLETEAZ DE CTRE OPERATOR! NU SE CHESTIONEAZ SUBIECTUL]
1. La bloc

2. La cas

3. Locuin improvizat (cort, barac)

D3. În locuin avei:
Da Nu
1
2
1 2
1 2
1
2

D3.1. Curent electric
D3.2. Canalizare
D3.3. Gaze naturale
D3.4. Ap curent (în cas)

NR
9
9
9
9

D4. Câte cri estimai c avei în cas? [INCERCUIESTE RSPUNSUL]
1. Nici una (foarte puine)

3. Între 50 i 100

2. Sub 50

D5. Care este aproximativ suma veniturilor familiei dumneavoastr într-o lun?
1 sub 300 RON
3
501 – 1000 RON
5
1501- 2000 RON
2 301 – 500 RON
4
1001 – 1500
6
2001 -3000 RON
RON

7
8

4. Peste 100

3001-5000 RON
Peste 5000 RON

9. N/NR

9 NS/NR

D6. În ce limb se vorbete de obicei în gospodria dvs.?
1. Român
D7. Avei acte de identitate?
D8. Câi copii avei? (0-18 ani)

1. Da

2. Maghiar

3. Romani

4. Alta. Care?____________

2.Nu

D8.1. Din care câi sunt în abandon de la grdini sau coal

D9. Suntei:
1. Cstorit() cu acte

2. Cstorit() fr acte

3. Divorat/

4. Separat de partener()

5. Vduv()

6. Triete în cuplu

7. Singur()

9. N/NR

[DOAR PENTRU CEI CE AU RSPUNS 1-5 la D9]
D10. Care a fost vârsta dvs. la prima cstorie? …………
D11. În ultimul an, dvs. sau alt membru al familiei ai fost plecat s muncii in alt localitate sau afara în strintate?
1. Da, în ar

2. Da, în strintate

4. Nu

3. i în ar i în strintate
9. N/NR

D12. Crui neam de romi aparinei?
D13. Cât de des mergei la biseric / întruniri religioase?
1. Sptmânal

2. Lunar

3. Din când în când

4. Doar la evenimente importante

5. Deloc

9. N/NR
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2.Nu

9. N/NR
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D14. Care este religia dvs.? [NU completei cretin!otodox, catolic, reformat, evanghelic, penticostal, baptis, ateu…]

FI DE OBSERVA IE [SE VA COMPLETA DE CTRE OPERATOR, FR INTERVIEVAT]
O1. Tipul de zon [ÎNCERCUII O SINGUR VARIANT]
1. Predominant urban (numeroase cldiri, populaie dens, spaii rezideniale i comerciale, puin spaiu deschis cu excepia parcurilor)
2. Predominant suburban (spaii rezideniale predominante, populaie mai puin dens, puine spaii comerciale, existena terenului viran)
3. Preponderent rural (puine spaii comerciale, populaie puin dens, practicarea agriculturii,spaii destinate agriculturii sau teren viran)
O2. Tipul de locuire în zon [O SINGUR VARIANT]
1. Preponderent blocuri de apartamente

2. Preponderent case

3. Case i blocuri

4. Barci sau locuine improvizate

O3. Starea general a locuinelor i cldirilor din zon [O SINGUR VARIANT]
1. Foarte deteriorate (locuine abandonate, case arse, case cu igle rupte pe acoperi)
2. Condiie modest (tencuial czut, geamuri sparte, vopsea scorojit)
3. Condiie decent (stricciuni minore, dar altminteri fr probleme)
4. Condiie bun (cldiri cu finisaje bune i suprafeele exterioare intacte)
5. Excelente (construcii noi, construcii cu finisaje de calitate)
O4. Starea drumului [O SINGUR VARIANT]
1. Proast (drum neasfaltat sau cu asfalt deteriorat, acces dificil al pietonilor)
2. Nici proast, nici bun (drum neasfaltat, dar omogen, posibilitate de acces pentru pietoni)
3. Bun (drum asfaltat, trotuare)
O5. Curenie (a zonei) [O SINGUR
VARIANT]

1. Exist gunoaie în zon

2. Nu exist gunoaie în zon

O6. Prezena adulilor în spaiul public i principala activitate (prin spaiu public înelegem aria ce poate fi acoperit cu privirea de la intrarea în
scara blocului sau poarta casei, dar nu restaurantele, parcurile, spaiile de agrement, terasele etc) [multiplu]
1.
Aduli abseni din spaiul public
2.
Aduli care tranziteaz spaiul public
3.
Aduli care desfoar activiti recreative (ex: practic sporturi, joac table, ah)
4.
Aduli care stau de vorb
5.
Aduli care beau i fumeaz
6.
Aduli care performeaz diferite activiti gospodreti sau economice (bat covoare, repar maini, îngrijesc grdina etc)
O7. Calitatea relativ a locuinei subiecilor (calitatea locuinei în comparaie cu locuinele din cartier/ zon) [O SINGUR VARIANT]
1. Mult mai bun

2. Mai bun

3. Nici mai bun, nici mai rea

4. Mai rea

5. Mult mai rea

IDENTIFICARE
I1. Localitatea I_______________________I I2. Judeul I____________I I3. Adresa
I________________________________________________________I
I4. Nume I_______________________I I5. Data naterii ZZ LL AAAA I______I______I____________I I6. Telefon I_______________________I
I7. Nume operator I________________________________I

I8. Data interviului: ___/___/___ I9. Durata în minute I____I

V mulumim!
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Anexa 3: Chestionarul “participare”
Sondaj de opinie
Sondaj de opinie
Participare
Participare colar[colar`

Chestionar nr.I__I__I__I__I__I
Decembrie 2009

P1. Vârsta (se noteaz vârsta în ani împlinii)
P2. Sex

1. Brbat

2.Femeie

P3. Care este principala dumneavoastr ocupaie în acest moment?
1. Salariat angajat permanent

2. Salariat angajat sezonier/temporar

3. Angajat propriu, patron

4. Angajat într-o afacere de
familie

5. Neangajat, dar am lucrat înainte

6. Neangajat, caut de munc pentru prima dat

7. Angajat la negru

8. Elev, student

9. Pensionar

10. Casnic/

11. N/NR

P4. Care este nivelul dvs. de studiu?
1. Nu tiu nici s scriu nici s citesc

2. Pot s scriu i s citesc

3. Nu am terminat clasele primare

4. Am absolvit clasele primare

5. coala general neterminat

6. coala general absolvit

7. Liceu/coal profesional neterminat

8. Liceu/coal profesional
terminat

9. Studii universitare

10. Studii postuniversitare (specializare,
doctorat)

11. N/NR

[DOAR PENTRU CEI CE AU RSPUNS 1-7 la P4]
P5. Care sunt motivele pentru care nu ai continuat studiile/ sau nu ai fost deloc la scoal? [ATEAPT RSPUNSUL SPONTAN, APOI CITETE
LISTA DE MOTIVE. MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE.]
1. Nu am avut suficieni bani

2. coala nu era bun / cadrele didactice nu erau bune

3. Munceam în gospodrie

4. Munceam în afara gospodriei

5. Nici prinii mei nu au fcut coal

6. Am avut / am o boal/ handicap care m-a oprit s fac coal

7. coala era prea departe de cas

8. Ceea ce se înva în coal nu este util în via

9. Nu tiu/ tiam bine limba de predare (român / maghiar)

10. Nu m simeam bine în colectivitate

11. coala are reguli stricte i îmi îngrdea libertatea

12. M-am însurat/mritat

13. Altul.
Care?__________

P6. Câi copii în vârst de pân la 19 ani exist în gospodrie?
P7. Care sunt vârsta, sexul i situaia colara a copiilor din gospodrie?
Copil [completai pentru fiecare copil, indiferent în ce ordine
sunt menionai]
P7.1. Vârst [trecei ani împlinii]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P7.2. Sex [1 biat, 2 fat]
P7.3. În prezent frecventeaz o form de educaie [cre,
grdini, an pregtitor, coal]
P7.4. Niciodat înscris la o form de educaie [1 da, 2 nu]
P7.5. În prezent a abandonat educaia [1 da, 2 nu]
P7.6. A absolvit deja 10 clase [1 da, 2 nu]
P8. Credei c înscrierea copiilor la cre este benefic pentru
copil?

1. Da

(9. N/NR)

2. Nu

P9. [Pentru copii în vârst de 0-3 ani care nu sunt înscrii] Ai vrut s îi înscriei la
cre?

1. Da

2. Nu

(9. N/NR)

[Dac NU la P9] P9.1. De ce nu i-ai înscris? ________________________
P10. În general, cat de importante sunt într-o coal urmtoarele? [SE CITESC VARIANTELE DE RSPUNS]

Cadrele didactice
Sigurana copilului (nu este violen în coal)
Curenia
Dotrile materiale (sli de clas, laboratoare, mobilier, cri etc.)
Colegii de clas / de coal
Materiile predate

Foarte puin
important
1
1
1
1
1
1
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Puin
important
2
2
2
2
2
2

Nici important/
nici neimportant
3
3
3
3
3
3

Important
4
4
4
4
4
4

Foarte
important
5
5
5
5
5
5
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Distana mic fa de cas
Altceva. Ce anume? ……………………………………………..

1
1

2
2

3
3

5
5

4
4

P11. În general, în scoal, un copil rom este tratat comparativ cu un copil nerom:
1. Mai bine

2. La fel

3. Mai prost

(9. N/NR)

P12. Dup prerea dvs., copiii romi ar trebui :
1. s învee în clase împreun cu copiii neromi

2. s învee în clase separate în care sunt doar copii romi

(9. N/NR)

P13. Copilul dvs. particip la diverse munci în gospodrie sau în afara gospodriei? [MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE]
1. Da, muncete ocazional în gospodrie

2. Da, muncete frecvent în gospodrie

3. Da, muncete ocazional în afara gospodriei

4. Da, muncete frecvent în afara gospodriei

5. Nu muncete deloc

9. N/NR

P14. Ce nivel de educatie v dorii pentru copilul dumneavoastr?
1. Nu cred c îi trebuie coal

2. S poat s scrie i s citeasc

4. S fac 8 clase

5. S fac liceul

3. S fac 4 clase
6. S fac o scoal de meserii/ profesional
9. N/NR

7. S mearg la facultate

P15. Ai auzit de Ordinul Ministerului Educaiei din 2007 privind interzicerea segregrii colare a copiilor romi?
1. Da

2. Nu [SARI LA
P16]

(3. N/NR)

P15.1. De unde ai auzit de acest Ordin al Ministerului Educaiei? [MAI MULTE RSPUNSURI POSIBILE]
1. De la coal / profesori

2. De la ali prini

3. De la cunoscui / prieteni

5. De la mediatorul colar

6. De la organizaii neguvernamentale

7. Alt surs.
Care?……………………

4. De la televizor / ziare
9. N/NR

P16. Din punctul dumneavoastr de vedere, care e vârsta la care ar trebui s se cstoreasc o
fat?

ani

P17. Dar un biat?

ani

P18. La ce vârst ar trebui s aib primul copil o femeie?

ani

ACTIVITATE COLAR COPIL [rspunsurile se dau pt. copilul a crui zi ce natere se aniverseaz prima]
C1. Vârsta (se noteaz vârsta în ani împlinii)
C2. Sex

1. Biat

2.Fat

C3. Are acte de identitate?

1. Da

2.Nu

C4. [DAC MINORUL ARE MAI MULT DE 12 ANI] Are i o alt ocupaie în afara colii în acest
moment?

1.
Serviciu

2.Nicio ocupaie

C5. În ce clas este acum copilul dumneavoastr?
C6. Câi ani a repetat pân acum
C7.În ce an colar a rmas repetent prima oar?
C8. În ce an colar a rmas repetent ultima oar?
C9. tii dac exist în localitate (sau cartier pentru orae mari) o grdini?
C10. Cât dureaz s ajungi pân la ea pe jos

1. sub 30 minute

1. Da

2.Nu

2.peste 30 minute

C11. Copilul dumneavoastr a fost la cre?

1. Da [sari la
C12.]

2.Nu

C12. Copilul dumneavoastr a fost la grdini?

1. Da [sari la
C13.]

2.Nu

9. N/NR
9. N/NR

C11.1. Dac, NU de ce nu a fost?___________

C12.1. Care sunt motivele pentru care copilul nu au fost niciodat înscris la grdini?
[sari la C24.]
C13. Care este perioada de timp în care copilul a fost înscris la grdini?
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1. Mai puin de 6 luni

2.Pân la un an

3. Peste 1 an

C14. Pe perioada cât a fost înscris la grdini a abandonat grdinia?

2.Nu [sari la
C15.]

1. Da

C14.1. Care sunt motivele pentru care copilul a renunat la frecventarea grdiniei?
C15. Care sunt motivele pentru care v-ai înscris copilul la gradini?
C16. În grupa de la grdini în care era (e) copilul dvs. [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C17. În general, la grdinia (toate grupele) în care era (e) copilul dvs: [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C18. Ce apreciai cel mai mult la pe care o frecventa (o freventeaz) copilul dvs.?
C19. Ce v nemulumete cel mai mult la grdinia pe care o frecventa (o freventeaz) copilul
dvs.?
C20. Cum apreciai calitatea educaiei din grdinia pe care o frecventa (o freventeaz) copilul dvs. în comparaie cu alte grdinie din localitate?
1. Educatoare
2. Mediu fizic (sli de clas, mobilier)
3. Materiale didactice (jucrii, plane, crti)

Mai slab
1
1
1

La fel
2
2
2

Mai bun
3
3
3

Nu exista alt grdini în localitate
8
8
8

N/NR
9
9
9

C21. În ce msur suntei multumit() de ceea ce a învat copilul dvs. în grdini (cunotine, abilitti)?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C22. [DAC COPILUL ESTE IN PREZENT LA GRADINITA] În timpul pauzelor de mas, cu cine st copilul dumneavoastr?
1. Singur

2. Cu ali copii indiferent dac sunt romi sau nu

3. Cu ali copii romi

9. N/NR

C23. [DAC COPILUL ESTE IN PREZENT LA GRDINI]În ultimele 12 luni, copilul acesta a avut unele dureri, o boala anume sau o problem de
sntate care l-a fcut s nu poat merge la grdini mai mult de o sptmân?
1. Da

2. Nu

C24. Ce activitati desfura/desfoar copilul dumneavoastr? [RSPUNS MULTIPLU]
1. Se joac

2. Coloreaz/deseneaz

3. Scrie/citete

4. I se spun/citesc poveti

5. Se uit la desene animate

6. Face sport

7. Alte activiti. Care? _____________________

ÎNTREBRILE DE MAI JOS SE APLIC DAC COPILUL E LA COAL/LICEU (NU LA GRDINI ) [SARI PESTE SEC IUNE DAC
COPILUL E LA GRDINI ]
C25. tii dac exist în localitate (sau cartier pentru orae mari) o coal (sau liceu dac copilul e la vârsta
liceului)?
C26. Cât dureaz s ajungi pân la ea/el pe jos

1. sub 30 minute

2.peste 30 minute

1. Da

2.Nu

9. N/NR

9. N/NR

C27. Care sunt motivele pentru care v-ai înscris copilul la coal?
C28. În clasa de la coal în care e copilul dvs. [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C29. În general, la coala (toate clasele) în care e copilul dvs: [UN SINGUR RSPUNS]
1. Toi copii erau/sunt romi

2. Majoritatea erau/sunt romi

3. Erau/sunt un numr oarecum egal de copii romi i copii neromi

4. Majoritatea erau/sunt neromi

5. Toi copii erau/sunt neromi

9. N/NR

C30. Ce apreciai cel mai mult la coala unde este copilul dvs.?
C31. Ce v nemulumete cel mai mult la coala unde este copilul dvs.?
C32. Colegul/ colegii de banc sunt romi?

1. Da

2.Nu

9. N/NR

C33. Ct de mult difer activitile pe care le face la coal copilul dumneavoastr fa de ali copii?
Mai puin dect cu ali copii
La fel ca i cu ali copii
Profesorii vorbesc cu copilulul la ore
1
2
Copilul este întrebat de profesori la ore
1
2
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Mai mult dect cu ali copii
3
3

NS/NR
9
9
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Profesorii îi rspund copilului la întrebrile acestuia
Copilul particip la alte activiti la coal
Copilul este scos la tabl

1
1
1

2
2
2

3
3
3

9
9
9

C34. În timpul pauzelor cu cine st copilul dumneavoastr?
1. Singur

2. Cu ali copii indiferent dac sunt romi sau nu

3. Cu ali copii romi

9. N/NR

C35. Cum apreciai calitatea educaiei din coala pe care o frecventeaz copilul dvs. prin comparaie cu alte coli din localitate?
Mai slab
La fel
Mai bun
Nu exista alt coal în localitate
1. Cadre didactice
1
2
3
98
2. Mediu fizic (sli de clas, mobilier)
1
2
3
98
3. Materiale didactice (jucrii, plane, crti)
1
2
3
98

N/NR
99
99
99

C36. Ce tip de coal este?
1. coal obinuit

2. c. / clas special pt. copii cu cerine educative speciale

C37. Exist la coal ore opionale de limba romani?

1. Da

2. Nu

C38. În cadrul cursurilor, se fac referine la minoritile etnice?

9. N/NR

1. Da

C39. Referinele la minoritile etnice au în vedere în general:

1. Istoria

C40. Referinele la minoritile etnice au în vedere în general:

1. Pozitive

2. Nu[SARI LA
C41.]
2. Cultura

9. N/NR

3. Situaia economic

4. Situaia
social

2. Nici pozitive, nici negative

3. Negative

5. Altceva ___

9. N/NR

C41.1-4 Copilul dvs. tie s scrie, citeasc, vorbeasc, asculte în limba romani?
Bine
1
1
1
1

C41.1 Scris
C41.2 Citit
C41.3 Vorbit
C41.4. Ascultat

Puin
2
2
2
2

Deloc
3
3
3
3

Nu e cazul
4
4
4
4

C42.1-4 Copilul dvs. tie s scrie, citeasc, vorbeasc, asculte în limba român? C38.5. [DOAR DACA VÂRSTA ESTE INTRE 7 SI 11 ANI] Dar s
socoteasc în gând la cumprturi i s înmuleasc?
Bine
1
1
1
1
1
1

C42.1 Scris
C42.2 Citit
C42.3 Vorbit
C42.4. Ascultat
C42.5. Socotit
C42.6. Înmulit
C43. Copilul dumneavoastr cunoate vreo limb strin?

Puin
2
2
2
2
2
2

1. Da

2.Nu

C44. Copilul dumneavoastr tie s foloseasc un calculator pentru a scrie un text?
C45. Copilul dumneavoastr tie s fac unele calcule sau tabele cu calculatorul?
C46. Copilul dumneavoastr tie s comunice cu alii pe internet?

Deloc
3
3
3
3
3
3

1. Da

Nu e cazul
4
4
4
4
4
4

C43.1Dac DA,
Care?
1. Da

2. Nu

1. Da
2. Nu

2. Nu

9. N/NR
9. N/NR

9. N/NR

C47. În ce msur suntei multumit() de ceea ce a acumulat copilul dvs. / ai învt în coal (cunotine, abiliti)?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C48. Cui credei c se datoreaz în principal rezultatele colare / acumulrile copilului ? [UN SINGUR RASPUNS POSIBIL]
1. colii / profesorilor

2. Familiei

3. Copilului însui

4. Meditaiilor particulare

5. Colegilor / anturajului

6. Alta. Care? _____________________

C49. Aproximativ care era suma de bani dintr-o lun pe care o pltii cu coala (rechizite, pachetel mancare, transport, fondul colii, activiti extracolare,
imbracminte/inclaminte pentru acest copil?
1. sub 50 RON

2. între 51 i 100 RON

3. între 101 i 150 RON

4. între 151 i 200 RON

5. între 201 i 300 RON

6. peste 300 RON

9. N/NR

C50. Ce perioada de timp aloca pe zi temelor dupa întoarcerea de la coal?
1. deloc

2. sub o or

3. între 1 i 2 ore

4. între 2 i 3 ore

C51. Am s v intreb acum cum îi pregtete temele copilul dumneavoastr?
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5. mai mult de 3 ore

Da Nu
1 2
1 2
1 2

C51.1. Are masa lui la care înva
C51.2. Are camera lui în care înva
C51.3. E suficient linite pentru învt

NR
9
9
9

C52. În familia dvs., in ce msur parinii/ sau alte persoane ajut copiii în realizarea temelor pentru acas?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C53. În coala unde înv exist urmatoarele categorii de personal?
Da Nu
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

C53.1. Mediator colar
C53.2. Bibliotecar
C53.3. Psiholog/consilier colar
C53.4. Medic/asistent medical
C53.5. Cadre didactice de sprijin

NR
9
9
9
9
9

C54. [DAC EXIST MEDIATOR COLAR] Cât de mulumit suntei de activitatea mediatorului colar?
1. În foarte mic msur

2. În mic msur

3. Într-o oarecare msur

4. În mare msur

5. În foarte mare msur

C55. Ce v mulumete la activitatea mediatorului colar?
C56. Ce v nemulumete la activitatea mediatorului colar?
C57. Învtorul/majoritatea profesorilor locuiesc:
1. În localitate

2. În alt localitate

3. Unii în localitate, alii în alt localitate

4. N/NR

C58. În ultimii doi ani câi învtori/profesori s-au schimbat la clasa unde este copilul dvs.?
1. Niciunul

2.
Unul

3. Doi

4. Trei

5. Patru sau mai muli

C59. În decursul zilei de ieri (sau ultima zi cu program colar), câte ore de coal a avut copilul în
program

9. N/NR
C59.1. i la câte ore a lipsit?

C59.2. [DAC AU EXISTAT ORE la CARE A LIPSIT] Ce a fcut în timp de nu a fost la
coal?
C60. Care sunt în general motivele pentru care copilul se întâmpl s lipseasc de la coal uneori?
C61. Ce sanciuni se aplic elevilor i, respectiv, prinilor în cazul în care elevii lipsesc de la coal?

1. Nu se aplic

C62. În decursul ultimei sptmâni, cât de des s-a intamplat sa mearg copilul la coal cu temele incomplet fcute sau nefcute?
C54.1.Teme incomplete
C54.2.Teme nefcute

Niciodat
1
1

O dat De 2,3 ori Zilnic N/NR
2
3
4
9
2
3
4
9

C63. În ultimul an, cât de des a mers copilul la coal fr manuale?
1. Foarte des

2. Des

3. Din când în când

4. Rar

5. Foarte rar

4. Rar

5. Foarte rar

C64. În ultimul an, cât de des a mers copilul la coal fr rechizite (pix, stilou, caiete)?
1. Foarte des

2. Des

3. Din când în când

C65. Ce meserie v-ai dori s aib copilul dumneavoastr?
C66. Exist cineva împrejurul copilului tu care a fcut coal mult?

1. Nu

[DAC DA LA C66] C67. Considerai c aceast persoan are succes în
via?

2.Da. Cine?
1. Da

2.Nu

C68. În ultimele 12 luni, vreunul dintre prini a plecat s lucreze în alt localitate sau în strintate?
[DAC DA LA C68] C69. Ce s-a întâmplat cu copilul în timpul acestei
perioade?
DEMOGRAFICE

1. Da

1. A rmas cu bunicii/ alt rud

D1. Care din urmtoarele bunuri le avei în gospodrie i sunt în stare de funcionare?
Da Nu NR
D1.1. Televizor
1 2
9
D1.2. Aparat radio
1 2
9
D1.3. Telefon fix
1 2
9
D1.4. Telefon mobil
1 2
9
D1.5. Computer
1 2
9
D1.6. Conectare la Internet 1 2
9
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2.Nu
2. A plecat i el cu printele
acesta
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D1.7. Automobil

1

2

9

D2. Locuina este la: [SE COMPLETEAZ DE CTRE OPERATOR! NU SE CHESTIONEAZ SUBIECTUL]
1. La bloc

2. La cas

3. Locuin improvizat (cort, barac)

D3. În locuin avei:
D3.1. Curent electric
D3.2. Canalizare
D3.3. Gaze naturale
D3.4. Ap curent (în cas

Da Nu NR
1 2
9
1
2
9
1
2
9
1
2
9

D4. Câte cri estimai c avei în cas? [INCERCUIESTE RSPUNSUL]
1. Nici una (foarte puine)

3. Între 50 i 100

2. Sub 50

D5. Care este aproximativ suma veniturilor familiei dumneavoastr într-o lun?
1 sub 300 RON
3
501 – 1000 RON
5
1501- 2000 RON
2 301 – 500 RON
4
1001 – 1500
6
2001 -3000 RON
RON

7
8

4. Peste 100
3001-5000 RON
Peste 5000 RON

9. N/NR

9 NS/NR

D6. În ce limb se vorbete de obicei în gospodria dvs.?
1. Român
D7. Avei acte de identitate?

1. Da

2. Maghiar

3. Romani

4. Alta. Care?____________

2.Nu

D8. Câi copii avei? (0-18
ani)
D9. Suntei:
1. Cstorit() cu acte

2. Cstorit() fr acte

3. Divorat/

4. Separat de partener()

5. Vduv()

6. Triete în cuplu

7. Singur()

9. N/NR

[DOAR PENTRU CEI CE AU RSPUNS 1-5 la D9]
D10. Care a fost vârsta dvs. la prima cstorie? …………
D11. În ultimul an, dvs. sau alt membru al familiei ai fost plecat s muncii in alt localitate sau afara în strintate?
1. Da, în ar

2. Da, în strintate

4. Nu

3. i în ar i în strintate
9. N/NR

D12. Crui neam de romi aparinei?
D13. Cât de des mergei la biseric / întruniri religioase?
1. Sptmânal

2. Lunar

3. Din când în când

4. Doar la evenimente importante

5. Deloc

9. N/NR

D14. Care este religia dvs.? [NU completei cretin!otodox, catolic, reformat, evanghelic, penticostal, baptis,
ateu…]
FI DE OBSERVA IE [SE VA COMPLETA DE CTRE OPERATOR, FR INTERVIEVAT]
O1. Tipul de zon [ÎNCERCUII O SINGUR VARIANT]
1. Predominant urban (numeroase cldiri, populaie dens, spaii rezideniale i comerciale, puin spaiu deschis cu excepia parcurilor)
2. Predominant suburban (spaii rezideniale predominante, populaie mai puin dens, puine spaii comerciale, existena terenului viran)
3. Preponderent rural (puine spaii comerciale, populaie puin dens, practicarea agriculturii,spaii destinate agriculturii sau teren viran)
O2. Tipul de locuire în zon [O SINGUR VARIANT]
1. Preponderent blocuri de apartamente

2. Preponderent case

3. Case i blocuri

O3. Starea general a locuinelor i cldirilor din zon [O SINGUR VARIANT]
1. Foarte deteriorate (locuine abandonate, case arse, case cu igle rupte pe acoperi)
2. Condiie modest (tencuial czut, geamuri sparte, vopsea scorojit)
3. Condiie decent (stricciuni minore, dar altminteri fr probleme)
4. Condiie bun (cldiri cu finisaje bune i suprafeele exterioare intacte)
5. Excelente (construcii noi, construcii cu finisaje de calitate)
O4. Starea drumului [O SINGUR VARIANT]
4. Proast (drum neasfaltat sau cu asfalt deteriorat, acces dificil al pietonilor)
5. Nici proast, nici bun (drum neasfaltat, dar omogen, posibilitate de acces pentru pietoni)
6. Bun (drum asfaltat, trotuare)
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4. Barci sau locuine improvizate

O5. Curenie (a zonei) [O SINGUR
VARIANT]

1. Exist gunoaie în zon

2. Nu exist gunoaie în zon

O6. Prezena adulilor în spaiul public i principala activitate (prin spaiu public înelegem aria ce poate fi acoperit cu privirea de la intrarea în
scara blocului sau poarta casei, dar nu restaurantele, parcurile, spaiile de agrement, terasele etc) [multiplu]
7.
Aduli abseni din spaiul public
8.
Aduli care tranziteaz spaiul public
9.
Aduli care desfoar activiti recreative (ex: practic sporturi, joac table, ah)
10. Aduli care stau de vorb
11. Aduli care beau i fumeaz
12. Aduli care performeaz diferite activiti gospodreti sau economice (bat covoare, repar maini, îngrijesc grdina etc)
O7. Calitatea relativ a locuinei subiecilor (calitatea locuinei în comparaie cu locuinele din cartier/ zon) [O SINGUR VARIANT]
1. Mult mai bun

2. Mai bun

3. Nici mai bun, nici mai rea

4. Mai rea

5. Mult mai rea

IDENTIFICARE
I1. Localitatea I_______________________I I2. Judeul I____________I I3. Adresa
I________________________________________________________I
I4. Nume I_______________________I I5. Data naterii ZZ LL AAAA I______I______I____________I I6. Telefon I_______________________I
I7. Nume operator I________________________________I

I8. Data interviului: ___/___/___ I9. Durata în minute I____I

V mulumim!
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