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Proiectul ROM-UP! este finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene în cadrul programului de
învăţare continuă pe o perioadă de un an, din
aprilie 2012 până în martie 2013. Proiectul este un
parteneriat între opt parteneri europeni. Scopul
principal al ROM-UP! este de a crea Reteaua Internationala Romani care vizează sensibilizarea
cu privire la experienţele educaţionale de succes,
care au fost deja dovedite stiintific a fi eficace în
promovarea integrării sociale a copiilor romi şi a
elevilor, în general, în ceea ce priveşte urmărirea
succesului educaţional.

natori, comunităţile de romi şi agenţii de educaţie, cu scopul de a depăşi excluderea romilor
din învăţământ.

Proiectul ROM-UP! va contribui la realizarea obiectivelor principale exprimate în cadrul UE pentru
strategiile naţionale de integrare a romilor până în
2020, oferind măsuri educaţionale de succes explicite, detaliate si concrete în domeniul educaţiei,
care urmează să fie transferate şi puse în aplicare
în contexte europene diferite. Acest lucru va implica o îmbunătăţire concretă a condiţiilor de viaţă
pentru romi, în special, pentru cei mai vulnerabili.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Proiectul va oferi măsuri concrete de succes, cu
scopul de a se asigura că toţi copiii romi au
 Diseminarea de experienţe educaţionale de acces la educaţie de calitate, asigurând finalizarea școlii primare, reducerea numărului de
succes în promovarea educaţiei romilor;
 Dezvoltarea de strategii pentru a efectua acţiuni abandonuri şcolare timpurii şi promovarea acde succes din ţările participante ((Spania, Bul- cesului in învăţământul terţiar.
garia, Grecia, România şi Irlanda);
 Implicarea romilor în selectarea de bune practici
educaţionale desfăşurate în comunităţile lor;
 Stabilirea de reţele de coordonare între coordo-

Caracterul inovativ
Principalele elemente inovatoare ale proiectului de succes (întotdeauna şi în toate contextele). În
plus, in astfel de experienţe educaţionale s-au
sunt:
obţinut rezultate de succes, se bazează pe recoReteaua romani. Toţi actorii implicaţi în succesul mandările internaţionale ale comunităţii ştiinţifice şi
educaţional rom vor fi inclusi în reţea. Reţeaua va punerea în aplicare a acestora a fost făcuta prin
face posibil transferul de cunoştinţe în ceea ce dialog şi în acord cu membrii comunităţii de romi.
priveşte experienţele de succes in învăţământ din Ghidul ROM-UP! va contine informatii cu privire la
Europa, care, la rândul său, va creşte învățământul modul de a le transfera la alte contexte.
conştientizarea şi angajamentul puternic al tuturor
Participarea directă a romilor în toate fazele
agentilor relevanti
relevante ale proiectului, inclusiv vocile directe în
Abordarea sa: prin schimbarea de la cele mai principalele rezultate.
bune experienţe la cele de succes aşa cum se
recomandă în proiect, ROM-UP! va depăşi limi- Legătură directă cu recomandările comunităţii
tarea compilatiilor anterioare care nu au evaluat internaţionale ştiinţifice şi contribuţiile proiectului
impactul experienţelor propuse de ei, nici nu s-au INCLUD-ED (1).
asigurat de succesul lor şi de transferul la alte contexte. Această schimbare înseamnă accentuarea
acelor experienţe educaţionale ştiinţific dovedit a fi
(1) Proiectul INCLUD-ED. Strategii pentru coeziune socială și pentru incluziune în Europa de la educație. 20062011. Programul Cadru numărul 6. Cetățeni și Guvernanță într-o societate bazată pe cunoștințe. CIT4-CT-2006028603. Direcția Generală pentru Cercetare, Comisia Europeană.
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Beneficiarii şi rezultatele
Beneficiarii proiectului:
Copiii si tinerii romi; organizatiile, institutiile
si alte entitati care lucreaza cu copii romi;
comunitatea roma traditionala; cadre didactice, organizatii locale, asociatii, autoritati
publice si ONG-uri implicate in domeniul
incluziunii sociale si economice si accesul la 
educatie al romilor; organizatiile care lucreaza cu copiii care vin din grupuri
dezavantajate (imigranti, personae cu diza- 
bilitati etc).
Rezultatele proiectului:

 Ghid electronic "ROM UP! Incluziunea cu

Vizitați site-ul
nostru!
www.rom-up.eu

succes a romilor prin intermediul experi- 
enţelor educaţionale ", cu experienţe de
succes de învăţământ selectate şi reco- 
mandări cu privire la modul de a le trans- 
fera în alte ţări europene;
 Reteaua romani "Reteaua internationala
romani", formata de activişti romi, persoane ne-academice şi romi traditionali,

cercetători, actori educativi, profesori,
profesionişti, mediatori şcolari / culturale,
ONG-uri rome si civile, autorităţi europene, naţionale şi locale, politicieni şi toţi
agenţii relevanti care lucreaza pentru a
realiza integrarea romilor în societatea de
masă;
Raport European “Experiente educationale de success care promoveaza integrarea romilor in si prin educatie”;
Raport European “Vocile comunitatii.
Actorii implicati in experiente educationale de success care promoveaza integrarea romilor in si prin educatie”;
4 seminarii nationale (Bulgaria, Grecia,
Romania si Irlanda);
Conferinta finala a proiectului ROM-UP!
in Barcelona;
6 newslettere;
Realizarea site-ului proiectului, disponibil
in 6 limbi, pentru diseminarea rezultatelor
proiectului.

Calitatea proiectului
Calitatea proiectului, atât în ceea ce priveste Consiliul consultativ european: compus
dezvoltarea, cat şi produsele finale, va fi din cinci experţi europeni - reprezentanţi ai
asigurată de două comisii externe:
organizaţiilor de romi şi activişti - în domeniul
proiectului şi renumit pentru contribuţia lor la
Grupul pentru evaluarea calitatii: com- aceasta. Ei vor avea un rol activ în cadrul
pusă de patru non-academic romi, doi consorţiului, în grupuri naţionale de lucru,
profesori şi doi cercetatori de la CREA - UB seminarii naţionale şi conferinţa finală.
(Centrul de Cercetare Practică și Teoretică Funcţia lor principală este de a colecta şi de
pentru Învingerea Inegalităților, Universi- a evalua experienţele educaţionale de suctatea din Barcelona) ca și consultanți. ces primite şi de a alege care dintre acestea
Funcţia lor principală este de a evalua expe- vor fi selectate pentru difuzarea.
rienţele educaţionale de succes primite şi de
a alege care dintre acestea vor fi selectate
pentru diseminare.

Asociatia Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen
(Drom Kotar)
Website: www.dromkotar.org
Contact: Ana Fernandez
Email: info@dromkotar.org

Coordonator:
Organizatii partenere:
Centrul pentru Dialog Interetnic și Toleranță (AMALIPE)
Website: www.amalipe.com
Contact: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com
Utilități pentru Protecție Socială și Solidaritate – Institutul Municipal de Formare din
Volos (KEKPA-DIEK)
Website: www.kde-ionia.gr
Contact: Nikolaos Antonakis
Email: antonakis.nikos@gmail.com

Centrul Romilor pentru Intervenție Socială
și Studii (Romani CRISS)
Website: www.romanicriss.org
Contact: Simona Barbu
Email: office@romanicriss.org
Biroul European pentru Informații despre
Romi (ERIO)
Website: www.erionet.eu
Contact: Marta Pinto
Email: marta.pinto@erionet.eu,

Centrul de Cercetare a Teoriilor și Practicilor pentru Depășirea Inegalităților,
Universitatea din Barcelona (CREA UB)
Website: http://creaub.info
Contact: Adriana Aubert
Email: crea@ub.edu

Guvernul Catalan, Departmentul de
Ajutor Social și Familie
Website: www20.gencat.cat/portal/site/
bsf/?newLang=en_GB
Contact: Violant Cervera Godia
Email: vcervera@gencat.cat

Centrul Pavee Point Travellers
Website: www.pavee.ie
Contact: Frances Keyes
Email: fran.keyes@pavee.ie

Website-ul proiectului: www.rom-up.eu

Informaţii despre finanțator
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii: oportunităţi de educaţie şi formare pentru toți
Programul Comisiei Europene de învăţare pe tot parcursul vieţii permite persoanelor în toate etapele vieţii lor să fie parte la
stimularea experienţelor de învăţare, precum şi să contribuie la dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale în Europa.
Cu un buget de aproape € 7 miliarde de euro pentru 2007 şi 2013, programul finanțează o serie de acţiuni, inclusiv schimburi, vizite de studiu şi activităţi în reţea. Proiectele sunt destinate nu numai pentru studenţi şi elevi, individuale, dar şi
pentru profesori, formatori şi toate alte persoane implicate în educaţie şi formare.
În plus, programul include acţiuni Jean Monnet care stimulează predarea, reflecţia şi dezbaterea privind integrarea europeană, care implică instituţii de învăţământ superior din întreaga lume.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar
Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea.

