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Newsletter
Raportul “Experiențe educaționale de success pentru
promovarea integrării romilor în și prin educație”

În acest număr

ROM-UP! are ca scop îmbunătățirea nivelului de educație al romilor prin stimularea participării
educaționale a copiilor romi. Proiectul are la baza acțiuni educaționale de succes care au ca scop
combaterea eșecul școlar, părăsirea timpurie și renunțarea la școală a copiilor romi. Aceste
acțiuni colectează principalele contribuții ale comunității despre cum să atingi succesul
educațional și incluziunea socială la toate nivelele educaționale, cu focus pe cele mai vulnerabile
grupuri. Raportul, așa cum este explicat mai jos, descrie acțiuni și experiențe educaționale de
succes.

• Raportul “Experiențe
educaționale de sucMetodologie
ces pentru
promovarea integrării
Pornind de la metodologia comunicativă, prin vocea romilor este prezentă în procesul de
romilor în/și prin
care toate persoanele implicate în proiectul de luare a deciziilor, în special vocea celor
educație”
• Transmiterea de noi
experiențe educaționale de succes
• Produsele proiectului

• Înscrierea în rețeaua
internațională Romani
• Informații despre
rețea

cercetare participă la un dialog egal, Grupul de
Evaluare a Calității (QEG), format din persoane
rome și ne-rome, academice și non-academice
cu profile diferite – participanți CSO, profesori,
cercetători – are ca scop să evalueze rezultatele
obținute și reorientarea lor, dacă este necesar.
Unul din scopurile QEG este să garanteze că

Criteriile de selecție pentru experiențele educaționale
Pentru proiect, experiențele educaționale de
succes trebuiau să dovedească faptul că au
contribuit la succesul școlar și la incluziunea
socială la nivelul educației obligatorii în
comunitățile dezavantajate și trebuiau să
respecte următoarele criterii:
I) Să
fie dezvoltate în comunități
dezavantajate cu venituri joase. Exemplele
trebuie să fi fost aplicate într-un context
socio-cultural cu o populație care este expusă
situațiilor de excludere în domenii ca
educația, angajarea, sănătatea, locuințe și
participare socială sau politică.
II) Să prezinte dovezi cantitative relevante în
îmbunătățirea situației educaționale a
romilor în comparație cu alte comunități
care au caracteristici similare. Exemplele
trebuie să aducă dovezi cantitative deja
publicate în rapoarte

discriminați, cum sunt, de exemplu femeile
rome non-academice. Din acest motiv, din
componența grupului fac parte 4 persoane
non-academice, dintre care două sunt femei.

Odată stabilit grupul de evaluare a calității, toate
experiențele educaționale au fost transmise și
clasificate în conformitate cu criteriile de
selecție.
sau date oficiale publicate de instituții, proiecte
de cercetare sau articole știintifice publicate în
jurnale.

III) Să prezinte dovezi calitative relevante
despre cum a fost obținută
îmbunătățirea situației. Cazurile prezentate
trebuie să aducă dovezi calitative, inclusiv
vocile persoanelor din grupul țintă al proiectului,
arătând că implementarea proiectelor respective
a dus la îmbunătățirea situației sociale a
grupului țintă.
IV) Să fie dezvoltate cu o participare
puternică din partea comunității. Exemplele
prezentate trebuie să includă o participare a
comunității pe toată durata procesului de
implementare: dezvoltare, gestiune și evaluare.
V) Transferabilitate în alte contexte.
VI) Să fie măsuri incluzive care să combată
orice tip de segregare.
Continuare in pagina 2

Pentru a accesa raportul in forma complete va rugam vizitati site-ul nostru: www.rom-up.eu
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Continuare din pagina 1
școli contribuie la eliminarea falsei dihotomii
dintre educație și identitatea romă.
Proiectele au fost analizate pe baza informaț- Promovând angajarea de profesori romi,
iei transmise, cerându-se informații suplimen- implicarea membrilor familiei, sau altor
tare acolo unde a fost cazul. Odată ce toată persoane rome ca voluntari în școli sunt
informația a fost colectată și analizată, modalități de a-i include în calitate de modele.
următoarele 6 tipuri de Acțiuni Educaționale
de Succes au fost identificate și dezvoltate 4) Grupuri eterogene: grupuri interactive,
alte acțiuni incluzive și interactive conpe baza a 11 experiențe selectate:
tribuie la depășirea eșecului școlar,
1) Participarea comunității și a familiei în abandonului și părăsirii timpurii a școlii de
procesul de luare a deciziilor are un impact către copiii romi, prin organizarea de cursuri
în grupuri eterogene, care includ nu numai
important în nivelul de dezvoltare al
profesioniști, ci, de asemenea, și
elevilor. Cercetările arată că atunci când
familiile se implică în procesul educațional al reprezentanți ai familiei și comunității, care
sprijină cadrele didactice în clasă. Aceste
copiilor și îi ajută pe copii să-și
acțiuni sunt elemente-cheie în construirea
îmbunătățească abilitățile de scriere și
citire, acceptarea culturală este promovată încrederii de sine și a motivației în rândul
și barierele de neîncredere sunt depășite. elevilor romi și contribuie la reducerea
Printr-un dialog egalitar, contribuțiile sunt
problemelor de coexistență.
evaluate în funcție de argumentele aduse și 5) Participarea familiei și a comunității în
activitățile educaționale. Extinderea prenu în funcţie de poziția de putere a celor
vederilor
educative către toți agenții sociali
care le fac (profesori față de familii).
constituie
un pas crucial și necesar pentru
2) Includerea culturii romilor este esențială
pentru a depași modelul de "școală occidenta o mai buna aliniere a școlii și căminului.
lă", care este istoric definit de sistemele edu- Cercetările arată că interacțiunile cu
cative europene. Modalitățile posibile de a membrii comunității sunt cheia învățării și
educarea/învățarea copiilor are beneficii din
face asta sunt: includerea de informații
investiția în educația adulților cu care ei
legate de cultura romilor în curriculum,
responsabilizarea și implicarea părinților în interacționează.
activitățile școlare, formarea tuturor cadrelor 6) Spațiu pentru dialog, dezbateri și decizii
didactice pentru a dobândi competențe de a pentru elevii romi care sunt în mod tradițional
exculși din spațiile de luare a deciziilor și
lucra eficient într-un mediu multicultural și
al dezbaterilor, le dă acestora posibilitatea
pentru a menține nivelurile ridicate de
să devină protagoniști activi în procesul
activitate în rândul elevilor.
propriu de învățare și de luare a deciziilor în
3) Persoanele de etnie romă modele din ceea ce privește problemele legate de
activitatea lor școlară, care îi afectează în
mod direct.
Cele 6 Acțiuni Educaționale de Succes

Implică-te!
Vizitează site-ul
nostru!
www.rom-up.eu

Trimiterea de noi experiențe educaționale de succes!
În cadrul proiectului, parteneri, indivizi și or- Asteptam să citim propunerile dumneavganizații din afara proiectului pot trimite oastră de experiențe educaționale de sucpropuneri de noi experiențe care vor fi evalu- cess!
ate de Grupul de Evaluare a Calității.
Cum se trimite o propunere nouă?
Dacă aceste propuneri îndeplinesc criteriile de Vă rugăm trimiteți propunerea dumneavoastră
selecție, ele vor fi publicate pe site-ul
folosind formularul special, care poate fi găsit
proiectului pentru diseminare.
pe site-ul nostru, via e-mail la: info@romup.eu

Pentru mai multe informații despre cum puteți trimite propuneri de
experiențe educaționale vizitați site-ul nostru: www.rom-up.eu
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Produse ale proiectului acum valabile pe site-ul nostru:
• Newsletter 1
• Raportul “Experiențe educaționale de success pentru
promovarea integrării romilor în și prin educație”
• Minuta de la prima întâlnire a partenerilor din cadrul

proiectului

• Minuta de la prima întâlnire a Grupului de Evaluare a Vă rugăm vizitați site-ul nostru pentru a accesa aceste

Calității

produse !

• Lista membrilor Grupului de Evaluare a Calității

Documente și informații vor fi adaugate în continuare.

Înscrieți-vă în Rețeaua Internațională Romani!
Rețeaua Internațională Romani este formată din activiști
romi, romi din mediul non-academic, cercetători, actori educativi, profesori, profesioniști, mediatori culturali/școlari,
ONG-uri rome, autorități europene, naționale și locale,
politicieni și agenți relevanți care acționează pentru a obține
integrarea romilor în societate.
Scopul rețelei este de a crește atenția asupra experiențelor
educaționale de success care s-au dovedit științific a fi eficace în promovarea integrării sociale copiilor romi și a elevilor în general, în termeni de urmărire a succesului educa-

Coordonator:
Organizatii partenere:
Centrul pentru Dialog Interetnic și
Toleranță
Website: www.amalipe.com
Contact: Teodora Krumova
Email: t_krumova@yahoo.com
Utilități pentru Protecție Socială și
Solidaritate – Institutul Municipal
de Formare din Volos
Website: www.kekpa.org
Contact: Nikolaos Antonakis
Email: antonakis.nikos@gmail.com

Centrul Romilor pentru Intervenție
Socială și Studii
Website: www.romanicriss.org
Contact: Margareta Matache
Email: magda@romanicriss.org
Biroul European pentru Informații
despre Romi
Website: www.erionet.eu
Contact: Marta Pinto
Email: mata.pinto@erionet.eu

țional.
Un spațiu public online a fost creat pentru dezbateri și
pentru a schimba informații cu scopul de a menține rețeaua
conectată. Odată ce o persoană devine membru al rețelei,
are posibilitatea să ia parte la dezbaterile de pe forum prin
intermediul site-ului nostru.
Cum să te înscrii în rețea?
Vă rugăm să transmiteți formularul de înscriere pe adresa:
info@rom-up.eu
Asociatia Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen
Website: www.dromkotar.org
Contact: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org

Centrul de Cercetare a Teoriilor și
Practicilor pentru Depășirea Inegalităților, Universitatea din Barcelona
Website: www.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

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.

