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Proiectul în câteva cuvinte...
Proiectul „Paºi strategici pentru îmbunãtãþirea accesului la
educaþie al copiilor romi” s-a bucurat în anul 2010 de ajutorul ºi
implicarea câtorva instituþii private care au sponsorizat ºi ºi-au alãturat
numele de organizaþiile care implementeazã acest proiect. Ambasadori
ai unor importante þãri din lume au pus umãrul la campaniile demarate
de Romani CRISS ºi partenerii sãi privind desegregarea ºcolarã,
eliminarea abandonului ºcolar, crearea de ºanse egale la învãþãmânt
pentru toþi copiii ºi introducerea orelor de educaþie interculturalã, ca
element de cunoaºtere reciprocã a elevilor de diferite etnii. Creºterea
stimei de sine ºi recunoaºterea fãrã ruºine a apartenenþei etnice a
elevilor romi s-au numãrat printre obiectivele proiectului, sprijinite de
cãtre vedete de renume internaþional, actori în vogã îndrãgiþi de tânãra
generaþie ºi jurnaliºti romi.
2010 a însemnat pentru proiectul „Paºi strategici pentru
îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi” continuarea unor
serii de activitãþi începute în 2009 ºi implementarea unor noi programe
iubite de elevi. Astfel, organizaþiile implicate în proiect au continuat
desfãºurarea în ºcoli a orelor de educaþie interculturalã, activitãþi
interculturale precum cluburi de lecturã, diverse ateliere, activitãþi
de ajutorare a elevilor cu rezultate slabe la învãþãturã, inclusiv ore
de educaþie remedialã pentru elevii din ciclul primar ºi gimnazial,
Clubul Mamelor, campania de informare privind importanþa Educaþiei
ºi implementarea de programe gen “ºcoalã dupã ºcoalã”. Toate aceste
programe au fost implementate în cele 90 de unitãþi ºcolare din toatã
þara implicate în proiect.
Programul “Tabãra Prieteniei” a fost preferatul copiilor. Jocurile interactive cu temã multiculturalã au fost foarte atractive pentru copii, indiferent de localitatea unde s-a desfãºurat tabãra, Babadag, Tusa sau
Sfântul Gheorghe. Discuþiile despre Diversitate ºi Diferenþã s-au
transformat repede în adevãrate polemici, din care fiecare copil a înþeles
cã toþi sunt diferiþi, dar egali.
Organizaþia Romani CRISS ºi partenerii sãi (Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, Asociaþia “ªanse Egale”- din
judeþul Sãlaj, Asociaþia Alianþa Romilor din Judeþul Galaþi ºi Asociaþia
Rroma Heart Ilo Rrom din judeþul Braºov) mulþumesc tuturor celor care
au ajutat în 2010 la implementarea liniilor de acþiune din proiectul „Paºi
strategici pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor
romi”. Reprezentanþii Romani CRISS sperã la o colaborare plinã de
rezultate pozitive ºi pe viitor.
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Ce a însemnat „Paºi strategici pentru îmbunãtãþirea accesului la
educaþie al copiilor romi” în 2010:
• 90 de ºcoli implicate în proiect
• peste 700 de activitãþi au fost desfãºurate în ºcoli (în medie, un
minim de 8 activitãþi într-o ºcoala)
• 787 de cadre didactice au fost contractate pentru îndeplinirea
activitãþilor
• peste 8.000 de copii ºi pãrinþi au fost implicaþi în diverse activitãþi
• 91.000 de rechizite ºi alte materiale au fost cumpãrate ºi apoi oferite
ºcolilor din proiect: caiete, penare, blocuri de desen, stilouri, creioane
colorate, acuarele, ghiozdane, materiale pentru realizarea activitãþilor
interculturale etc.
• 96 de campanii de informare a pãrinþilor ºi copiilor romi ºi neromi
privind importanþa educaþiei, cu focus pe educaþia interculturalã, mãsuri
afirmative, consecinþele pãrãsirii timpurii a ºcolii
• 101.000 de pliante ºi postere cu informaþii despre înscrierea
la ºcoalã (clasa I, liceu, facultate), desegregare ºi importanþa
educaþiei
• 150 de bannere
• 500 de broºuri cu prezentarea proiectului
• 20 de persoane angajate pe post de coordonatori de campanie
• peste 10.000 de copii ºi pãrinti au fost informaþi despre cum pot
accesa sistemul de învãþãmânt ºi despre prevederile legale privind
combaterea segregãrii
• 180 de recomandãri acordate tinerilor romi pentru înscrierea la
liceu, SAM sau facultate
Tipuri de activitãþi desfãºurate în ºcoli:
• întâlniri ºcoala-comunitate-pãrinþi romi
• ºedinþe cu pãrinþii
• clubul mamelor
• întâlniri cu reprezentanþi ai comunitãþii locale
• ore de educaþie interculturalã
• ateliere de picturã, poezie, teatru, lecturã, îndemânare, vizionare
de filme tematice
• “Seara bunicilor”, în vederea creºterii intercunoaºterii culturale a
elevilor, a pãrinþilor ºi contribuþia fiecãrei etnii la patrimoniul istoriei locale
• concursuri de eseuri cu teme care sã reflecte diversitatea
• campanii de conºtientizare a diversitãþii
• documentarea istoriei oraºului ºi a comunitãþii
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• aniversarea sãrbãtorilor tuturor etniilor
• concursuri sportive ºi de gastronomie, în vederea inter-relaþionãrii
culturale
• remediere ºcolarã
• mixarea copiilor în clase
• dezbateri cu reprezentanþii minoritãþilor ºi cu persoane publice, care
le-au vorbit elevilor despre importanþa diversitãþii culturale, despre culturã
ºi despre istoria minoritãþilor din care fac parte.

Elevii cu rezultate slabe la învãþãturã,
ajutaþi sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþia ºcolarã
Unul din obiectivele principale ale proiectului „Paºi strategici pentru
îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi” a constat în
ajutorarea elevilor cu note mici sã-ºi îmbunãtãþeascã rezultatele ºcolare.
În acest sens, toate cele 90 de ºcoli implicate în proiect au desfãºurat diverse activitãþi prin care elevii cu rezultate slabe la învãþãturã au
fost ajutaþi pentru a promova anul ºcolar ºi pentru a-ºi îmbunãtãþi stima
de sine.
La ªcoala Generalã nr.74 “Enãchiþã Vãcãrescu” din Sectorul 4 al
Capitalei, cadrele didactice implicate în proiect au demarat un concurs
între clase, privind combaterea marginalizãrii ºcolare a elevilor cu rezultate scãzute la învãþãturã. Proiectul câºtigãtor, dintre cele propuse de
copii, a constat în organizarea a câte douã grupe de lucru, în fiecare
clasã, în care elevii mai buni la învãþãturã au fost de acord sã-i ajute
pe colegii lor care aveau note mai mici. Prin aceastã iniþiaþivã, în care
cele douã categorii de copii au lucrat împreunã, cadrele didactice au
reuºit sã cultive în rândul elevilor atitudinea de colaborare ºi întrajutorare. Totodatã, elevii au conºtientizat
sarcinile pe care le aveau ºi astfel s-a
stârnit o competiþie care a fost cãºtigatã de grupa care a reuºit sã obþinã
cele mai bune rezultate la învãþãturã.
Un lucru important al acestei activitãþi
a fost faptul cã elevii mai buni la învãþãturã ºi-au schimbat total atitudinea
faþã de colegii lor care aveau note mai
mici. Aceasta a condus la motivarea
Dupã terminarea activitãþilor din
ºi la cresterea stimei de sine a celorproiect, elevii ºi-au îmbunãtãþit
notele la învãþãturã
lalþi elevi.
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Ateliere de creaþie:
Atelier de picturã: fluturaºi ºi gãrgãriþe colorate pe pietre
“Grupul ECO”, aºa ºi-au intitulat atelierul de picturã elevii ºi cadrele
didactice de la ªcoala Generalã nr. 1 din Barcea, judeþul Galaþi. În cadrul
acestei activitãþi, elevii ºi dascãlii lor au decis sã picteze pe pietricele
fluturaºi ºi gãrgãriþe de diverse culori: roºii, albastre, verzi, negre, galbene.
Ce a rezultat din mâinile micilor pictori a fost folosit de cãtre conducerea
ºcolii la decorarea grãdinii din curtea unitãþii, unde s-au plantat flori ºi
copaci. Activitatea s-a desfãsurat pe parcursul a ºase ore ºi au fost
implicaþi 16 elevi. La început, copiii au ieºit împreunã pentru a-ºi alege
pietricelele, dar ºi ustensilele pentru pictat, achiziþionate în cadrul
proiectului. Cu aceastã ocazie, elevii au reuºit sã se cunoascã mult mai
bine ºi ºi-au dezvoltat calitãþi precum angajamentul, prietenia ºi
devotamentul. Pe toatã durata activitãþii, atmosfera dintre copii a fost
foarte relaxatã ºi plinã de prietenie. Elevii au concurat pentru a desena
cei mai frumoºi fluturi ºi cele mai simpatice gãrgãriþe. Ei au fost împãrþiþi
în douã grupe: prima a desenat fluturaºi, iar cea de-a doua, gãrgãriþe.
Aceastã activitate i-a ajutat pe elevi sã comunice mai bine între ei ºi sã
aibã satisfacþia lucrului bine fãcut. Dupã
ce cele douã echipe au terminat de pictat
fluturaºii ºi gãrgãriþele, elevii au mers ºi
au împodobit grãdina ºcolii cu lucrãrile
lor. Elevii romi ºi neromi au fost foarte
încântaþi sã participe la aceastã acþiune
împreunã, deoarece au avut ocazia sã
afle esenþa zicalei “Omul sfinþeºte locul”.
Activitãþi de acest fel, care au implicat
elevi romi ºi neromi au fost desfãºurate
Elevii romi au învãþat sã deseneze în toate cele 90 de ºcoli din proiect.
Pãpuºi cu costume specifice diverselor etnii
20 de copii romi ºi neromi de la ªcoala Generalã “Petru Pavel Aron”
din Blaj au învãþat de la cadrul didactic Adelina Sãrãþean cum sã
confecþioneze pãpuºi care sã reprezinte diverse etnii. Activitatea face
parte din cadrul atelierului “Mâini îndemânatice”, iar elevii au deprins
cum sã realizeze costume populare româneºti ºi rome. Dupã ce au primit
materialele textile, elevii au început sã le croiascã dupã un model dinainte
stabilit. Copiii au lucrat în mai multe grupuri ºi au fost învãþaþi cum sã
lucreze în echipã. Învãþãtoarea le-a vorbit copiilor despre tradiþiile ºi
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obiceiurile româneºti ºi rome, le-a explicat elevilor din ce piese sunt
alcãtuite costumele acestor etnii ºi cum le pot reproduce. Copiilor li s-au
arãtat întâi niºte tipare, apoi niºte fotografii cu piesele din respectivul
costum, dupã care, cu ajutorul cadrului didactic, s-a trecut la realizarea
costumelor. Dupã ce au fost terminate toate costumele, elevii au organizat
o expoziþie la care au fost invitaþi pãrinþii ºi bunicii copiilor. Deoarece
aceastã activitate s-a bucurat de un mare succes, copiii au decis împreunã
cu învãþãtoarea lor sã o continue ºi în anii viitori. Astfel de activitãþi au
fost implementate ºi în alte ºcoli din proiect precum ªcoala Generala
nr.4 Reghin (jud. Mureº), ªcoala „Ioan Alexandru” Sânpaul (jud. Cluj),
ªcoala nr. 148 din Bucureºti, ªcoala Generalã din localitatea Tunari,
judeþul Ilfov, etc.

Olimpiada sportivã interetnicã
În vara anului 2010, s-a desfãºurat
Olimpiada sportivã interetnicã. În cadrul
acestei întreceri spor tive au par ticipat elevi din clasele V-VIII, care s-au
întrecut la minifotbal, baieþii, ºi la handbal, fetele. Echipele concurente au avut
componenþã interetnicã: români, romi ºi
maghiari. Atât la fotbal, cât ºi la handbal,
echipele au fost împãrþite în mai multe grupe, iar competiþia a fost în
sistem piramidal. Astfel, echipele câºtigãtoare au jucat finala pentru
locurile 1 ºi 2, iar echipele învinse, finala micã, pentru locurile 3 ºi 4.
Fiecare echipã câºtigãtoare dintr-o ºcoalã s-a întrecut cu echipele din
alte ºcoli. Competiþia s-a bucurat de foarte mare succes în rândul copiilor.
Numai la Grupul ªcolar Band din judeþul Mureº au participat 102 elevi.
Toþi copiii din ºcolile partenere implicaþi
în activitãþile sportive extraºcolare au
avut ocazia sã lege noi prietenii cu elevi
de alte etnii, sã se cunoascã mai bine,
sã-ºi dezvolte aptitudinile sportive ºi
spiritul de competiþie.
Acest concurs sportiv s-a desfãºurat
sub sloganul: “Important e sã participi,
nu sã câºtigi”. Elevii participanþi au fost
încântaþi de ideea de a face sport în mod
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organizat, în cadrul unui concurs în cadrul ºcolii. Meciurile de minifotbal
s-au desfãºurat pe un teren sintetic, iar cele de handbal, în sala de sport.
Fiecare echipã a fost susþinutã de proprii suporteri: colegi de clasã,
prieteni, pãrinþi ºi bunici. Copiii implicaþi în acest concurs ºi-au exprimat
dorinþa ca aceastã competiþie sã fie reluatã ºi în 2011.

Clubul Mamelor
“Clubul Mamelor” este o acþiune derulatã cu mamele rome ºi nerome
ale copiilor din ºcolile în care se deruleazã proiectul „Paºi strategici
pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi”.
Întâlnirile cu mamele copiilor au avut ca scop discutarea subiectelor
legate de rolul ºi impor tanþa educaþiei, cãsãtoriile ºi logodnele
timpurii, o comunicare cât mai bunã între pãrinte ºi copil, sãnãtatea
în familie ºi cum se poate crea un climat familial favorabil formãrii
educaþionale a copiilor.
La ªcoala Generalã nr.3 din Mãrãºeºti, responsabilul întâlnirilor cu mamele a fost cadrul didactic Rodica
Gavrilã. Discuþiile dintre mame ºi cadrele didactice au debutat prin stabilirea
cauzelor care au condus la succesul sau
insuccesul copiilor la învãþãturã ºi la o
mai bunã comunicare cu aceºtia. Apoi,
au fost ascultate pãrerile tuturor invitaÎntâlnire cu mamele elevilor, la
telor cu privire la subiectele puse în
ªcoala Generalã nr. 1 din Mãrãºeºti
discuþie. În cadrul dezbaterilor, fiecare
mamã a venit cu propria ei soluþie pentru ameliorarea situaþiei la
învãþãturã a propriului copil ºi pentru stabilirea unei mai bune comunicãri
cu acesta. Doamna Gavrilã a reuºit sã adune la un loc 12 mãmici rome ºi
nerome, care în urma discuþiilor despre rolul ºi importanþa educaþiei
copiilor lor au reuºit sã îmbunãtãþeascã situaþia ºcolarã a propriilor copii
ºi sã stabileascã cu aceºtia o comunicare mult mai bunã. Dupã ce
mamele copiilor au început sã se cunoascã mai bine între ele, au
demarat ºi discuþii despre importanþa sãnãtaþii în familie ºi respectarea
normelor de igienã. Mamele au reusit sã-ºi creeze o imagine asupra
propriilor convingeri ºi prejudecãþi. Astfel de întâlniri ale “Clubului
Mamelor” au avut loc ºi la ªcoala nr.3, Bobeºti (Ilfov), ªcoala nr.1 din
Glina (Ilfov), ªcoala nr.141 Ion I.C. Brãtianu din Bucureºti, ªcoala
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nr. 13, Bucureºti, ªcoala „Lucreþia Suciu” Oradea, ªcoala „Ghe. Naum”
Brãila, ªcoala nr. 3 Siretu-Mãrãºeºti, ªcoala Agrij (Sãlaj), ªcoala de
Arte ºi Meserii Turulung .

Ora de Interculturalitate – „Nu culoarea
este cea care determinã succesul social al unui om”
În 2010, orele de interculturalitate
au continuat ºi în ºcolile din Bucureºti
ºi judeþul Ilfov. Una din temele abordate în cadrul acestor ore se numeºte
„Unde te situezi” ºi a cuprins o serie
de afirmaþii pe care participanþii trebuie
sã le argumenteze în funcþie de alegerea de a fi de acord sau nu cu acestea.
Copiii implicaþi în proiect,
Orele s-au þinut cu elevi de clasa a
nerãbdãtori sã intre la cursuri
IV-a, au durat 40 de minute, perioadã
în care copiilor li s-a vorbit despre ideea de participare, dezvoltarea
capacitaþii de înþelegere, comunicare ºi argumentare. Aceste ore de interculturalitate au fost incluse în proiect pentru a implementa programa
ºcolara pentru disciplina opþionalã Educaþie Interculturalã, în conformitate
cu Ordinul nr.3774/22.04.2008.
Profesorul a lipit mai întâi douã afiºe, în douã parþi opuse ale clasei.
Pe unul dintre ele scria „Sunt de acord”, iar pe celãlalt, „Nu sunt de acord”.
Dupã ce profesorul i-a strâns pe elevi în jurul sãu, a început apoi sã le
vorbeascã despre o serie de stereotipuri. Pe parcursul discuþiei, elevii
trebuiau sã decidã dacã sunt de acord sau nu cu afirmaþiile profesorului
ºi apoi sã se poziþioneze în dreptul afiºului care corespunde cu rãspunsul
sãu. Cei care au avut pãreri neutre au rãmas în mijlocul clasei. Dupã
primele afirmaþii, copiii au început sã se
îndrepte fiecare cãtre afiºul care corespundea pãrerii lui. Dupã ce elevii au fost
puºi sã-ºi argumenteze decizia, o parte
dintre ei a considerat cã e cazul sã-ºi
schimbe poziþia, schimbându-ºi opinia.
La ªcoala Generalã din Tunari, un
elev din clasa a IV-a a reuºit sã-i deter“Cine se aflã în spatele meu”
mine pe colegii sãi sã-ºi schimbe pãrerea
jocul care le-a plãcut elevilor de la
initialã. El a dat dovadã de o putere
ªcoala Generalã din Tunari
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extraordinarã de convingere, bazatã pe o serie de argumente foarte
pertinente. La afirmaþia „Persoanele mai închise la culoare devin preºedinþi
de þãri”, toþi elevii au fost de acord cu ea, cu o singurã excepþie. Singurul
elev care nu a fost de acord cu afirmaþia a spus cã aceasta e falsã,
deoarece existã preºedinþi de þãri cu culoarea pielii albã ºi cu chelie,
exemplul fiind preºedintele Traian Bãsescu. „Nu culoarea este cea care
determinã succesul social al unui om”, a explicat elevul, dupã care toþi
ceilalþi colegi ai sãi ºi-au schimbat pãrerea ºi au trecut în tabãra lui. La
finalul Orei de Interculturalitate, elevii clasei a IV-a au realizat cã timpul
petrecut împreunã le-a oferit prilejul sã înveþe faptul cã, înainte de a lua
o decizie, trebuie sã gândeascã foarte bine, iar decizia lor nu trebuie sã
þinã cont de stereotipuri sau prejudecãþi.
La ªcoala Generalã nr. 125 din
Bucureºti, elevii au rãspuns cu plãcere
ºi au participat la exerciþiu cu seriozitate,
dar într-o manierã ludicã. Din rãspunsurile
lor a reieºit faptul cã elevii au preluat de
la pãrinþii lor stereotipii pe care le
perpetueazã. La afirmaþia „Toþi suntem
egali”, copiii au rãspuns cã nu sunt de
„Romii care au reuºit în viaþã
acord cu aceastã afirmaþie. Unii dintre ei
trebuie sã fie exemple de urmat
pentru ceilalþi”
au motivat cã „bogaþii sunt cei mai tari”.
La ªcoala Generalã din Sinteºti, elevii care au participat la Ora de
Interculturalitate au fost mult mai atenþi ºi mai receptivi, decât la alte
activitãþi. Copiii ºi-au motivat fiecare
alegere fãcutã cu argumente logice. La
aceastã ºcoalã, majoritatea elevilor a fost
de acord cã „Mamele casnice sunt mai
bune decât cele salariate”, deoarece le
acordã mai multã atenþie ºi petrec mai
mult timp cu ei. Elevii de la Sinteºti îºi
doresc sã aibã coleg de bancã un elev
rom ºi considerã cã romii care au reuºit
în viaþã trebuie sã fie exemple de urmat
Jocul portocalei” le-a dezvãluit
copiilor importanþa dialogului
pentru ceilalþi.
ºi a înþelegerii comune“
La ªcoala Generalã din Vidra cei 10
elevi participanþi nu erau obiºnuiþi cu acest tip de orã deschisã, în care
poþi sã-þi spui opinia ºi sã þi-o argumentezi. Aici, au fost elevi care la
afirmaþia „Într-o clasã ar trebui sã fie elevi aparþinând tuturor minoritãþilor”
au rãspuns cã nu sunt de acord, deoarece ei considerã cã în clasa lor ar
trebui sã fie doar elevi români. La ªcoala Generalã din Vidra, singurul
10

copil rom din clasa a IV-a, George, era un copil marginalizat de cãtre
colegi, pentru cã facea parte dintr-o familie monoparentalã.
La ªcoala Generalã din Glina numãrul elevilor romi ºi neromi
este aproape în aceleaºi proporþii. Acest
lucru se vede ºi în atitudinea lor, deoarece elevii au fost receptivi la Orele de
Interculturalitate ºi au avut opinii deschise. Urmare a educaþiei primite acasã,
majoritatea elevilor considerã cã ei nu
trebuie sã ia singuri nicio decizie, ci
trebuie sã-i asculte pe pãrinþii lor, deoaElevii din Glina au venit în numãr
rece aceºtia „le vor binele”.
foarte mare la activitaþile din proiect
La ªcoala Generalã din Bobeºti,
Ora de Interculturalitate s-a þinut cu 30 de copii din clasele a III-a ºi a IVa. Toþi erau etnici romi, vorbitori nativ de
limba romani, foarte deschiºi ºi receptivi.
La afirmaþia „Într-o clasã trebuie sã fie
copii de toate naþionalitãþile”, elevii romi
au rãspuns cã „e mai bine doar cu romi”.
„Ar fi bine ºi cu ceilalþi, dar ne-am obiºnuit
aºa”, au argumentat ei. Întrebaþi dacã ºiar lãsa copiii în plus o orã la ºcoala,
pentru a face activitaþi extracurriculare,
Elevii ªcolii Generale din Bobeºti, de genul acesta, majoritatea pãrinþilor au
la o orã de Interculturalitate
rãspuns pozitiv.
La ªcoala Generalã nr. 1 din Baloteºti, în clasa a IV-a B unde s-a
þinut Ora de Interculturalitate era un singur elev rom, Cristofor. Copiii
majoritari au afirmat cã ar fi de acord sã primeascã în clasa lor elevi de
mai multe naþionalitãþi ºi etnii, dacã aceºtia ar fi civilizaþi ºi ar cunoaºte
limba româna. Elevii considerã cã deciziile
pãrinþilor trebuie respectate ºi cã nu e
bine sã-þi contrazici învãþãtorul, chiar
dacã acesta nu are dreptate.
La ªcoala Generalã nr. 2 din Jilava,
elevii s-au dovedit a fi extrem de sociabili
ºi îºi motivau foarte bine alegerile. Ei nu
au putut fi uºor manipulaþi pentru a-ºi
schimba opiniile. La afirmaþia „Într-o clasã
trebuie sã fie elevi aparþinând mai multor
Ei au organizat o expoziþie cu
minoritãþi”, toþi au ales cã nu sunt de costume tradiþionale ºi cãrþi rome
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acord cu acest lucru. Motivaþia lor a constat în faptul cã nu s-ar înþelege
cu chinezii ºi cã e mai bine ca într-o clasã sã fie elevi dintr-o singurã
etnie, romi, iar câteodatã ºi români.

“Cutia comorilor” – drepturile
speciale ale copiilor
“Cutia comorilor” este un exemplu de
activitate interculturalã derulatã cu elevi
romi ºi neromi în cadrul proiectului. Ea
îºi propune ca elevii sã dobândeascã
cunoºtinþe detaliate despre drepturile
În cadrul jocului “Cutia
Comorilor”, copiii ºi-au folosit
pe care le au, sã înþeleagã foarte bine
imaginaþia ºi fantezia
conþinutul acestora ºi sã aleagã un
obiect care sã ilustreze sau sã simbolizeze dreptul respectiv. Acest lucru
le va permite elevilor sã-ºi organizeze activ propriile procese de învãþare,
ceea ce sporeºte ºansele de creºtere durabilã a cunoºtinþelor acumulate.
Prin procurarea ºi pregãtirea propriei cutii a comorilor, elevii se vor
identifica mult mai puternic cu drepturile copilului, ºi din punct de vedere
intelectual, ºi din punct de vedere afectiv. “Cutia Comorilor” a fost gânditã
sã se desfãºoare pe o perioadã mai lungã de timp, de circa cinci luni, în
care va fi stimulatã în mod repetat discutarea ideilor, clarificarea ºi
adoptarea celor mai bune concepte referitoare la drepturile personale
ale copiilor incluºi în proiect.
Din activitatea desfãºuratã în cadrul ªcolii Generale nr.2, din localitatea
Jilava, judeþul Ilfov, s-a observat faptul cã jocurile din “Cutia comorilor”
i-au prins foarte repede pe elevi. Copiii au participat cu interes ºi au
colaborat între ei pentru a-ºi realiza sarcinile care le-au fost date. Cele
mai aprinse discuþii au fost pe marginea
alegerii obiectelor simbol pentru ilustrarea
fiecãrui drept în parte. Un lucru îndrãgit
repede de elevi a fost “vânãtoarea de
comori”. Copiii îºi aratã unii altora
obiectele colectate, discutã despre cum
le-au ales ºi cum s-au gândit sã ilustreze
mai bine respectivul drept al copilului. În
aceastã etapã de strângere a comorilor,
elevii fac schimb de idei ºi se întrec în
Jocul s-a transformat imediat
decorarea cât mai frumoasã a propriei
într-o competiþie
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cutii cu comori. Astfel, copiii s-au angajat într-o competiþie de genul “cine
are cea mai frumoasã cutie cu comori”.
Evaluarea cutiilor cu comori s-a fãcut în funcþie de evidenþierea
obiectelor-simbol pentru “comorile – drepturi ale copilului”, ca expresie a
originalitãþii ºi unicitãþii fiecãruia dintre ei. Acest joc este reprezentativ
pentru modul în care se pot include elemente de Educaþie Interculturalã
în cadrul orelor de Culturã Civicã sau istorie. Multe dintre ºcolile incluse
în proiect au aplicat elemente din jocul “Cutia Comorilor”, în cadrul orelor
de Culturã Civicã sau Istorie.

“Seara Bunicilor”, la ªcoala Generalã din Sânpaul
Activitatea “Seara Bunicilor” realizatã în 2009 a continuat ºi în 2010.
La sfârºitul lunii martie 2010, “Seara Bunicilor” i-a adunat laolaltã la ªcoala
Generalã din Sânpaul, judeþul Cluj, pe copii, pãrinþi, bunici ºi cadre
didactice. Într-o atmosferã caldã ºi relaxatã, bunicii au început sã împãrtãºeascã nepoþilor lor cum se desfãºurau
cursurile la ºcoalã în urmã cu 60-65 de
ani, cum se fãcea educaþie în acele
timpuri ºi cum îºi ajutau pãrinþii la treburile de zi cu zi. “Când eram de vârsta
voastrã, noi ne jucam cu o minge fãcutã
din cârpe sau din fire de cânepã. Ne mai
“Seara Bunicilor”
distram seara pe la ºezãtori, unde ne
Întâlnirea dintre generaþii
adunam mai mulþi copii ºi þeseam. Atunci,
noi ii ajutam pe pãrinþii nostri la toate treburile casei”, a povestit bunica
Anuþa. Întrebatã ce se întâmplã dacã un elev nu ascultã de profesorul
sãu ºi îi vorbea urât, bunica Anuþa a
rãspuns: “Dacã un copil îi comenta
profesorului sãu, primea atâta bãtaie
încât nu mai comenta cât timp mai
rãmânea în ºcoalã. Iar dacã mergea la
pãrinþii sãi ºi le spunea cã a fost bãtut
de profesorul sãu, atunci ºi aceºtia îl
bãteau. Atunci exista un mare respect
pentru profesori”.
Despre cum se învaþa carte pe vreBunicii le-au povestit nepoþilor
mea sa, a povestit ºi bunicul Ioan: “Acum cum se fãcea ºcoala pe timpul lor
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vreo 65 de ani, în satul nostru exista un singur învãþãtor care îi învãþa pe
toþi carte. El era cel mai respectat om din sat, iar noi, copiii, ascultam de
el. Deºi era sãrãcie, ne-a învãþat carte aºa cum a putut el”.
Toþi participanþii la întâlnire au subliniat importanþa ºcolii ºi a terminãrii
studiilor pentru viitorul copiilor. Bunicii le-au vorbit elevilor ºi despre discriminare ºi urã rasialã. Concluzia discuþiilor a fost cã, deºi suntem diferiþi,
cu toþii suntem egali.
“Seara Bunicilor” a fost implementatã atât de cãtre ºcolile din proiect,
de cãtre cadrele didactice, cât ºi prin intermediul coordonatorilor de
campanie, ca o activitate organizatã în comunitãþi, precum cele din Sinteºti
sau Dârvari-Ciorogârla.

Campanie de informare ºi de conºtientizare
a importanþei educaþiei, a educaþiei interculturale
ºi nediscriminãrii ºi a mãsurilor afirmative
În mai 2010, în ºcolile generale din Baia Mare a fost demaratã o
campanie de conºtientizare a diversitãþii. În cadrul acesteia au fost
promovate activitãþile din cadrul proiectului, prin intermediul unor pliante
ce au fost distribuite atât în ºcoli, cât ºi
în comunitãþile de romi. Campania a
urmarit o mai bunã popularizare a
activitãþilor privind “Interculturalitatea”. În
cadrul planurilor de îmbunãtaþire a
accesului la educaþie al copiilor romi,
care fac parte din proiectul de faþa, cele
90 de ºcoli partenere au derulat astfel
de campanii în comunitãþile arondate lor.
În acelaºi timp, în peste 100 de comunitãþi, cei 20 de coordonatori de
campanie, parte a echipei de proiect, au realizat, în fiecare din cele 20
de judeþe, o serie de întâlniri cu pãrinþii copiilor ºi cu liderii din comunitãþile
de romi, în cadrul cãrora s-a urmarit informarea acestora cu privire la
beneficiile aduse de ºcoalã ºi de
terminarea studiilor. Acestora li s-a
explicat faptul cã toþi copiii din comunitate vor avea un viitor mai bun, dacã
ei nu vor mai asista pasiv la ce se
întâmplã cu aceºtia, ci se vor implica
direct în educaþia copiilor lor. Li s-a mai
explicat faptul cã un rol deosebit de
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important în emanciparea copiilor lor îl au cadrele didactice, cu care
trebuie sã colaboreze mai mult.
Campania s-a axat ºi pe creºterea gradului de conºtientizare al elevilor,
a familiilor acestora ºi a întregii comunitãþi cu privire la condiþia romilor în
societate, la importanþa promovãrii ºcolii ºi la eradicarea abandonului
ºcolar. Totodatã, copiilor ºi pãrinþilor din comunitãþile de romi li s-au explicat
ce înseamnã promovarea egalitãþii de ºanse, care sunt avantajele acestui
lucru, ce înseamnã “Interculturalitatea” ºi “Desegregarea”.
Scopurile campaniei au vizat reducerea abandonului ºcolar, creºterea
gradului de conºtientizare al pãrinþilor în vederea prevenirii abandonului
ºcolar, îmbunãtãþirea cunoºtinþelor cadrelor didactice cu privire la educaþia
interculturalã ºi desegregare, întãrirea relaþiei de colaborare dintre ºcoalã
ºi comunitate, promovarea egalitãþii de gen între fete ºi bãieþi ºi o implicare
cãt mai mare a adulþilor în educaþia copiilor lor.
Copiii ºi pãrinþii au primit asistenþã pentru întocmirea dosarelor de
înscriere la grãdiniþã, clasa I, liceu ºi facultate ºi au primit recomandãri
pentru accesarea locurilor special alocate în învãþãmântul liceal ºi
universitar pentru elevii de etnie romã.

Concurs de gastronomie
La ºcoala din localitatea Ponorâta,
judeþul Maramureº, zilele comunitãþii
s-au celebrat printr-un concurs de gastronomie, pentru a putea implica un numãr
mare de persoane, în special mame.
S-au format cinci echipe care au gãtit
ceva specific zonei, în oala adusã de
acasã. Alte douã echipe s-au ocupat de
desert. În acelaºi timp, copii de la clase primare de la toate ºcolile din
comunã s-au întrecut în jocuri sportive ºi desene pe asfalt. Pãrinþi ºi
copii, cadre didactice ºi oficialitãþi
(primar, preot, director ºcoalã) au sãrbãtorit împreunã, printr-un efort comun,
într-un climat de înþelegere ºi acceptare
a diferenþelor culturale.
Astfel de concursuri de gastronomie
au avut loc în majoritatea ºcolilor
partenere din proiect.
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“Tabãra Prieteniei” i-a învãþat pe copii ce înseamnã
Diversitatea
Romani CRISS a organizat, în perioada august-septembrie 2010,
acþiunea “Tabãra Prieteniei” în localitãþile Sâg ºi Tusa, din judeþul Sãlaj,
Babadag din judeþul Tulcea ºi Sfantul Gheorghe din judeþul Covasna.
Obiectivul general al “Taberei Prieteniei” a fost promovarea dialogului
interetnic, prin îmbunãtãþirea cunoaºterii ºi înþelegerii între minoritãþile
etnice, precum ºi între acestea ºi populaþia majoritarã.
Locurile de desfãºurare ale taberelor
au fost alese în funcþie de comunitãþi.
Astfel, au fost avute în vedere comunitãþi
în care participarea copiilor într-o tabãra
nu este ceva uzual, deoarece acestea
sunt izolate ºi sãrace, cu copii care nu
ºi-au imaginat vreodatã ca vor avea
ocazia sã participe într-o tabãra. Pentru
realizarea diverselor activitãþi s-au
închiriat sãli sau locuri în aer liber.
În fiecare tabãrã interetnicã au participat câte 22 de copii de diverse etnii, în numãr egal de fete ºi bãieþi. Evaluarea participanþilor
înainte de tabãrã s-a fãcut pe baza unui chestionar de testare a
cunoºtinþelor despre cultura celorlalte grupuri etnice participante
ºi atitudinea pe care o au faþã de reprezentanþii acestora. Dupã terminarea taberei, participanþii au scris câteva rânduri despre cunoºtintele pe care le-au acumulat dupã desfãºurarea activitãþilor.
Tabãra din satul Tusa, com. Sâg, Jud. Sãlaj
S-a þinut în perioada 10 – 13 august 2010. Sesiunea de deschidere
a cuprins o scur tã introducere în
programul taberei ºi câteva joculeþe de
cunoastere ºi prezentare care i-au
amuzat pe elevi ºi au destins atmosfera.
Echipa proiectului a reuºit sã creeze
situaþii în care toþi elevii încercau sã se
concentreze pe joculeþe ºi activitãþi care
trebuiau fãcute împreunã. Acest fapt i-a
determinat pe copii sã uite total de etnia
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coechipierilor. În prima searã, toþi participanþii au vizionat filmul „The Gypsy
balerina”.
A doua zi, copiii au rãspuns foarte bine jocului „Comunicãm pentru a
ne cunoaºte!”. În cadrul acestuia, au fost formate 4 grupe de câte 5 copii.
Fiecare grupã ºi-a ales un formator care a trebuit sã vorbesca celorlalte
grupuri despre un anumit grup etnic. Grupurile au fost formate aleatoriu,
în cadrul unui grup fiind ºi copii romi ºi neromi. Astfel, participanþii au
reuºit sã cunoascã informaþii ºi despre grupuri etnice din care nu fãceau
parte ºi nu le cunoaºteau caracteristicile. Copiii, împreuna cu formatorul,
au încercat sã defineascã respectivul grup etnic punctând urmãtoarele
elemente identitare: limba, portul, gastronomia, tradiþiile ºi obiceiurile,
proverbele, zicãtorile ºi chiar câteva elemente despre þara de origine a
respectivului grup etnic, cum ar fi: moneda, steagul ºi localizarea pe hartã.
“Cine ºtie câºtigã” a fost jocul de culturã generalã care le-a plãcut cel
mai mult copiilor. Dupã ce au fost împãrþiþi în patru echipe, fiecare elev a
trebuit sã rãspundã la cât mai multe întrebãri despre români, romi,
maghiari ºi turci. A câºtigat echipa care a dat cele mai multe rãspunsuri
într-o singurã orã. Acest concurs a pus în practica cunoºtinþele acumulate
de elevi cu doar o zi înainte, când li s-a vorbit pe larg despre fiecare etnie
în parte.
Ziua a III-a de tabãrã a debutat cu
un exercitiu de energizare, dupã care
s-au format echipe de câte 2 copii, un
rom ºi un nerom. Copiii au fost cei care
ºi-au ales partenerii între ei, dupã care
au plantat în grãdina ºcolii arbuºti de tuia
ºi diverse flori. Fiecare echipã a dat un
nume plantei sale ºi au promis cã o vor
îngriji de-a lungul celor 4 ani cât vor fi
elevii ºcolii Tusa.
Tabãra de la Sfântul Gheorghe, Jud. Covasna
S-a desfaºurat în perioda 17-20 august 2010. Cei 22 de copii
participanþi au avut vârste între 10 ºi 12 ani. O particularitate a
participanþilor din tabãra de la Sfântul Gheorghe: copiii au fost romi
vorbitori de limba maghiarã. Toþi locuiau în acelaºi cartier, dar în zone
diferite ale acestuia: unii “în groapã”, adicã în zona foarte saracã a
cartierului, alþii “în deal”, zona în care locuiesc romii mai înstãriþi. Copiii
se cunoºteau între ei, aºa cã joculeþele de cunoaºtere nu s-au mai axat
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pe prezentarea numelor, ci pe ceea ce aceºtia doreau sã transmitã
colegilor despre ei: cã le place sã cânte la diferite instrumente, cã le plac
câinii, caii ºi dresajul lor, sã se îmbrace elegant, sã deseneze sau sã se
joace.
Organizatorii au fost nevoiþi sã adapteze programul taberei dupã
nevoile ºi preferinþele copiilor. De exemplu, proiecþia filmului „The
Gypsy balerina” nu a mai avut loc, deoarece copiii au spus cã ei nu
înþeleg foarte bine limba românã, iar limba englezã nu o cunosc. Ei au
precizat cã nu reuºesc sã citeascã în limba românã destul de repede ºi
prin urmare nu doresc sã stea în salã sã vizioneze filmul. Aºadar, filmul a
fost înlocuit cu activitãþi sportive sau alte jocuri în care copiii relaþionau
foarte bine. A doua zi, organizatorii i-au dus pe copii într-o poieniþã la
2 kilometri depãrtare de comunitate, la Sugaº Bãi, unde copiii s-au simþit
foarte bine.
Beneficiind de prezenþa ca formator a d-lui Rudy Moca, actor ºi
regizor rom, copiii au fost introduºi în lumea teatrului ºi a poveºtilor. În
cadrul atelierului de teatru ºi poveºti, ei au primit sarcina sã punã în
scenã o micã poveste. Au trebuit apoi s-o transmitã celorlalþi cu ajutorul
unor costume fãcute din hãrtie creponatã ºi a unor desene aplicate
direct pe faþa micilor actori. A câºtigat
echipa ai cãrei membri au avut cea mai
multã imaginaþie ºi fantezie. În ultima
searã, organizatorii le-au pregatit
copiilor o surprizã: un foc de tabãra, în
jurul cãruia participanþii au cântat ºi au
dansat. La sfârºitul evenimentului, toþi
copiii au fost premiaþi de cãtre
organizatori.
Tabãra de la Babadag, jud. Tulcea
S-a desfãsurat în perioada 23-26 august 2010. Cei 20 de copii
participanþi au avut vârste cuprinse între 10 ºi 14 ani. Particularitatea
acestei tabere a constat în faptul cã pe langã romi ºi romãni, în tabãra
de la Babadag au participat ºi copii turci. Aceastã tabãra le-a oferit prilejul
copiilor romi ºi turci sã realizeze faptul cã între ei sunt foarte multe
asemãnãri, de care n-au ºtiut pânã în momentul în care organizatorii iau pus sã vorbeascã despre obiceiurile ºi tradiþiile lor, despre
gastronomie, proverbe, zicãtori, port ºi muzicã. Când s-a discutat despre
gastronomie, copiii romi au spus cã mâncarea lor preferatã e mielul la
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proþap. Copiii turci au spus la rândul lor cã ºi ei au aceeaºi mâncare
preferatã. Dupã ce echipa proiectului le-a explicat copiilor romi ºi turci de
aici cã asemãnãrile lor culinare au la bazã religia lor comunã, cea
musulmanã, participanþii au început sã realizeze cã, deºi fac parte din
etnii diferite, au foarte multe lucruri în comun. Pe mãsurã ce discuþiile din
cadrul jocului „Comunicãm pentru a ne cunoaºte!” abordau ºi teme ca
obiceiuri, port ºi muzicã, participanþii romi ºi turci au început sã gãseascã
din ce în ce mai multe asemãnãri. Faptul cã participanþii ºi-au descoperit
foarte multe lucruri în comun s-a vãzut a doua zi, când în cadrul
concursului „Cine ºtie câºtigã” au fost 7 copii care au rãspuns corect la
toate întrebãrile. ªi ceilalþi copii au rãspuns foarte bine la întrebãri,
clasamentul final fiind unul foarte strâns. Toþi copiii au fost premiaþi cu
dulciuri ºi rechizite ºcolare. În ultima zi de tabãrã la Babadag, Romani
CRISS a oferit mai multe ghiozdane pline cu rechizite ºcolare ºi altor
copii neromi din localitate, care nu au participat la tabãrã. Aceºtia au
venit însoþiþi de pãrinþi, care nu au o situaþie materialã prea bunã.
Noutatea acestei tabere a constat în faptul cã elevii participanþi au
avut ocazia, datoritã unor jocuri special
gândite pentru ei, sã se cunoascã
reciproc din punct de vedere intercultural.
Organizatorii au gândit aceastã tabãra
astfel încât sã punã în valoare toate
calitãþile copiilor. În funcþie de abilitaþile
fiecãruia, elevii au ales în ce ateliere sã
activeze pe perioada taberei. Ei au avut
de optat între atelierul de muzicã, cel de
picturã ºi cel de teatru ºi poveºti.
Jocurile interculturale folosite în cadrul “Taberei Prieteniei”:
1 - Prezentarea individualã
Participanþii din “Tabãra Prieteniei” au primit sarcina sã se prezinte
individual. Pe lângã simpla rostire a numelui, fiecare copil a trebuit sã
dubleze aceasta cu un gest semnificativ, caracteristic fiecãruia în parte,
care sã-i descrie personalitatea. Dupã ce fiecare participant a facut un
gest pe care l-a considerat cã il caracterizeazã (unii au dus mâna la
inimã, alþii au sãrit în sus sau au fãcut o plecãciune sau au ridicat braþele
în semn de victorie), toþi ceilalþi (care au fost aranjaþi în cerc) au fost
rugaþi sã repete în cor numele celui care s-a prezentat ºi sã facã gestul
caracteristic antevorbitorului.
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2 – Mingea
Dupã ce copiii au fost aranjaþi din nou în cerc, fiecãrui grup din cele 4
formate i-a fost repartizatã o minge. În fiecare grup în parte, copilul care
avea mingea rostea cu voce tare cum il cheamã, apoi pasa mingea altui
copil cãruia trebuia sã-i rosteascã numele tot cu voce tare. “Eu (numele
celui care aruncã) trimit mingea aceasta lui (numele primitorului)”, a fost
formula dupã care s-a desfãºurat jocul. Scopul acestuia a fost ca toþi
membrii grupului sã-ºi reþinã unul altuia mai bine numele. Jocul se
bazeazã pe faptul cã fiecare din grup ºtie cel puþin numele cuiva, dar nu
a putut sã reþinã de la început toate numele. Astfel, ºansa ca fiecare
participant sã reþinã numele celorlalþi creºte foarte mult.
3 - Linia
Toþi copiii au fost aranjaþi în linie. De la stânga la dreapta, primul a
trebuit sã înceapã jocul rostind numele sãu. Urmãtorul participant a trebuit
sã spunã din nou numele colegului sãu din dreapta, apoi propriul sãu
nume. Al treilea participant a avut sarcina sã repete precedentele douã
nume, dupã care sã rosteascã numele sãu. Cea mai grea misiune (ºi
haioasã pentru ceilalþi) a avut-o ultimul participant, care a trebuit sã reþinã
ºi apoi sã reproducã numele tuturor copiilor. Jocul a fost reluat în sens
invers. Pentru cã participanþii de la mijlocul grupului au avut o misiune
mai uºoarã, când s-a reluat jocul copiii au fost aranjaþi în ordine alfabeticã.
Jocul a fost foarte amuzant ºi i-a prins repede pe copii.
Ce înseamnã “Diferenþa ºi Diversitatea” – discuþii în “Tabãra
Prieteniei”
“Toþi suntem diferiþi. Uneori, suntem mândri cã suntem diferiþi ºi ne
place s-o arãtãm. Alteori, preferãm sã ascundem acest lucru pentru cã
ne temem de respingere sau pentru cã vrem sã fim ca ceilalþi”. Pornind
de la acest motto, copiii prezenþi în “Tabãra Prieteniei” au discutat pe
diverse teme, prilej pentru a se cunoaºte mai bine. Subiectele de discuþie
s-au referit la identitatea personalã, identitatea de grup ºi la faptul cã toþi
suntem diferiþi, dar egali. Aceste discuþii au avut drept scop cunoaºterea
reciprocã ºi acceptarea tuturor celor din grup exact aºa cum sunt,
recunoaºterea diversitãþii grupurilor ºi acumularea de cunoºtinþe despre
fiecare participant, lucru menit sã elimine prejudecãþile avute despre
grupul respectiv. Toate aceste discuþii au durat între 20 ºi 30 de minute.
Pentru fixarea mai bine a caracteristicilor fiecãruia în parte, fiecare grup
a avut sarcina sã treacã pe hârtie fiecare lucru spus despre un participant.
Caracteristicile au fost împarþite în trei categorii: diferenþe, unicitate ºi
cãutarea lucrurilor comune.
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Segregarea ºcolara din judetul Tulcea,
prevenitã prin intermediul proiectului
Judeþul Tulcea, cunoscut pentru faptul cã aici convieþuiesc foarte
multe minoritãþi etnice, se confruntã cu una dintre cele mai grave situaþii
de discriminare: segregarea ºcolarã. La începutul anului ºcolar 20102011, o echipã a proiectului s-a deplasat la ºcolile partenere din judeþul Tulcea, pentru a monitoriza implementarea planurilor locale, în
special formarea de clase I ºi a V-a mixte din punct de vedere etnic
ºi mixarea claselor segregate, aºa cum este specificat în legislaþia în
vigoare ºi în parteneriatul semnat, alãturi de Inspectoratul ªcolar al
judeþului Tulcea.
În urma discuþiilor purtate cu responsabilii locali privind implementarea planurilor ºi a prevederilor privind desegregarea, echipa
Romani CRISS a constat cã majoritatea ºcolilor din Tulcea nu respectã
Ordinul ministrului Educaþiei privind combaterea segregãrii ºcolare.
Cea mai elocventã situaþie este datã de faptul cã într-o ºcoalã din
localitate învaþã doar elevi români, iar în cealaltã, aproximativ 40%
sunt romi. O situaþie deosebitã se petrece la nivelul clasei I, deoarece copiii romi nu au frecventat în prealabil grãdiniþa. Majoritatea claselor a III-a ºi a IV-a sunt segregate. Rata abandonului ºcolar în rândul
fetelor rome este mai mare, deoarece acestea trebuie sã stea acasã ºi
sã aibã grijã de fraþii lor mai mici. La nivel gimnazial, deja aceste fete
abandoneazã ºcoala. În urma constatãrii acestor abateri de la norme,
inspectorul ºcolar pentru romi, Gabriel Stoica, a întocmit proces verbal pentru monitorizarea ºi aplicarea Ordinului nr.1540/2007 al ministrului Educaþiei, privind combaterea segregãrii ºcolare. Inspectorul
Stoica a cerut directorilor ºcolilor gãsite în neregulã sã respecte
prevederile Ordinului nr.1540/2007, sã mixeze clasele, sã realizeze
activitãþi comune interculturale cu elevii romi ºi neromi ºi sã se ocupe de
îmbuntaþirea rezultatelor ºcolare ale elevilor romi, prin implementarea
de programe de tip “ºcoalã dupã ºcoalã”.
Aceeaºi situaþie de segregare ºcolara a fost întâlnitã ºi în localitãþile
Mãcin ºi Babadag, unde directorii ºcolilor au explicat lipsa mixãrii claselor
prin faptul cã aºa a fost fãcutã împãrþirea administrativã a localitãþii.
Inspectorul ºcolar Gabriel Stoica le-a cerut ºi directorilor din Mãcin ºi
Babadag sã respecte Ordinul ministrului Educaþiei privind combaterea segregãrii ºcolare. Tuturor ºcolilor incluse în proiect li s-a cerut sã
respecte prevederile Ordinul nr.1540/2007, privind combaterea segregãrii
ºcolare.
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Dezbateri cu personalitãþi:
Interdependenþa dintre Educaþie ºi Interculturalitate, cu actorul
Rudy Moca
Actorul rom Rudy Moca a implementat în câteva ºcoli din proiect o serie
de dezbateri care au avut ca temã principalã interdependenþa dintre Educaþie
ºi Interculturalitate. Dezbaterile au
început în ianuarie 2010 ºi s-au desfãºurat în prezenþa elevilor din clasele
Actorul Rudy Moca a întreþinut
V-VIII, a pãrinþilor ºi profesorilor acesdiscuþii aprinse despre Educaþie
tora. Elevii prezenþi au fost participanþi
ºi Interculturalitate
direct în cadrul “jocului” propus de d-l
Moca. Jocul s-a numit “Insula” ºi a constat în plasarea micilor “actori”
într-un spaþiu convenþional-teatral. În cadrul jocului, elevii au dat nastere
unei insule facutã din hârtii mari, în care au fost amplasaþi 10 elevi de
diferite etnii ºi religii. La indicaþia moderatorului, naufragiaþii au sãrit în
apã pentru a cãuta hranã. Insula se micºoreazã vizibil, iar la un moment
dat apar rechinii. Lupta pentru supravieþuire a declanºat în rândul micilor
actori o adevãratã frenezie. Într-o primã fazã, elevii participanþi
au dat dovadã cã sunt în stare de orice pentru a se salva. Deºi se aºtepta
de la ei sã se ajute reciproc, instinctul autoprotejãrii i-a fãcut sã nu se
mai gândeascã la ceilalþi. În a doua fazã a jocului, când insula se micºoreazã ºi participanþii rãmân mai puþini, copiii încep sã se protejeze reciproc.
Din acest moment al jocului, etnia sau religia nu mai au nici o importanþã.
A treia fazã a jocului demonstreazã cã lupta pentru supravieþuire ºi
instinctul animalic al omului încep sã dicteze supravieþuitorilor eliminarea
celorlalþi concurenþi. În aceastã ultimã fazã a jocului nu mai conteazã
decât autosalvarea.
“Am optat pentru aceastã activitate
teatral-interactivã, a ludicului ca aplicaþie
de deplin succes în efectul de receptarestocare-prelucrare raþional-logicã –
redare ºi modelare corectare a deficienþelor educative, de comportament ºi
convieþuire umanã în colectivitãþile
multietnice, în care cutumele culturale
specifice unui grup au nãscut principii de
Sub bagheta actorului Rudy Moca,
elevii au devenit mici actori în
viaþã ce au dat naºtere prejudecãþilor,
jocul “Insula”
mentalitãþilor xenofobe ºi a acþiunilor de
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neacceptare ºi respingere a tot ceea ce este în afara cutumei proprii”, a
explicat actorul ºi regizorul rom Rudy Moca.
Din dezbaterile directe, la care participarea a fost extrem de
numeroasã, s-au desprins câteva idei:
– acceptarea diversitãþii
– fapta, ca element de înþelegere ºi respingere al mentalitãþii negative
împotriva omului
– efectul educaþiei, în beneficiul comunitãþii
Dezbaterile ce au urmat jocului Insula au transmis celor prezenþi (elevi,
pãrinþi, profesori) cã acceptarea alteritãþii, respectul reciproc, întrajutorarea ºi eliminarea apendicelui etnic pot conduce la rezultate remarcabile în promovarea de ºanse egale pentru toþi elevii.
Dezbaterile s-au þinut la ºcoli generale din Oradea, Târgu Mureº,
Baia Mare, Colþãu (judeþul Maramureº), Jilava (judetul Ilfov) ºi Bucureºti.

Revista “ªanse Egale”, realizatã de elevii ºi profesorii
de la Baia Mare
Colectivul de profesori ºi elevii ªcolii Generale “Nicolae Bãlcescu”
din Baia Mare au reuºit sã realizeze în cadrul proiectului o revistã a ºcolii,
intitulatã sugestiv “ªanse Egale”. Ea conþine articole despre originea romilor,
istoria, tradiþiile ºi obiceiurile acestei etnii ºi despre meseriile romilor.
Majoritatea articolelor sunt scrise în limba românã. Deoarece în aceastã
parte a þãrii sunt elevi ºi de alte etnii, o parte dintre articole au fost traduse
în limba maghiarã, în limba francezã ºi chiar în limba englezã. Astfel de
reviste scrise de elevi au apãrut în toate ºcolile implicate în proiect.

Comisarul european Laszlo
Andor a vizitat ªcoala nr.1 din
Jilava

Comisarul european Laszlo Andor,
în vizitã la ªcoala Generalã nr.1
din Jilava

La invitaþia organizaþiei Romani
CRISS, comisarul european pentru
afaceri sociale, Laszlo Andor, a acceptat sã viziteze pe 12 octombrie 2010
ªcoala Generalã cu clasele I-VIII nr. 1
ºi ªcoala Generalã cu clasele I-VIII
nr. 2 din localitatea Jilava, judetul
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Ilfov. Vizita comisarului Laszlo Andor a fost prilejuitã de organizarea de
cãtre Comisia Europeanã a unei serii de trei întâlniri la nivel înalt (la
Bucureºti, Cluj ºi la Iaºi), cu privire la “Contribuþia fondurilor europene pentru
integrarea romilor”. Comisarul Laszlo Andor a ales sã participe la o activitate
a organizaþiei Romani CRISS derulatã în cadrul proiectului “Paºi strategici
pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi”. În timpul vizitei,
comisarul Andor a constatat contribuþia semnificativã a organizaþiei Romani
CRISS ºi a partenerilor sãi (Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
Asociaþia “ªanse Egale” -Sãlaj, Asociaþia Alianþa Romilor din Galaþi ºi
Asociaþia Rroma Heart llo Rrom - Braºov) în sprijinirea acþiunilor întreprinse
de instituþiile statului ºi autoritãþile locale pentru îmbunãtãþirea procesului
educativ, cu accent pe reducerea riscului de pãrãsire timpurie a ºcolii,
fenomen care se manifestã cu precãdere în rândul elevilor romi. Comisarul
Laszlo Andor a apreciat rezultatele obþinute de cãtre Romani CRISS ºi
partenerii sãi în cei doi ani de implementare ai proiectului.

BCR a sprijinit în 2010 activitatea „ªcoalã dupã ºcoalã”
în Baia Mare
Romani CRISS a demarat în perioada 15 martie – 15 iunie 2010 o
activitate de „ªcoalã dupã ºcoalã” în cadrul ªcolii Generale Vasile
Alecsandri din Baia Mare, judeþul Maramureº. Proiectul s-a desfãºurat
cu sprijin financiar din partea Bãncii Comerciale din România - BCR.
În cadrul acestei activitãþi, au fost selectaþi 104 elevi din clasele I-VII
care aveau probleme la învãþãturã. În incinta ºcolii, toþi elevii selectaþi au
beneficiat în cadrul programului de meditaþii la limba românã ºi la
matematicã, pentru a-ºi îmbunãtãþi situaþia ºcolarã. Pe lângã meditaþii,
elevii au fost ajutaþi de cãtre niºte profesori implicaþi în proiect sã-ºi facã
ºi temele pentru acasã. Activitatea „ªcoalã dupã ºcoalã” demaratã aici a
mai asigurat elevilor mesele zilnice, teste periodice pentru aprecierea
cunoºtinþelor asimilate, întâlniri periodice cu pãrinþii acestora ºi trasarea
unor profile personale care sã descrie evoluþia fiecãrui elev, în funcþie de
planificarea iniþialã a activitãþilor de remediere educaþionalã pentru fiecare
materie.
Alegerea celor 104 elevi a þinut cont de urmãtoarele criterii: rezultate
slabe la învãþãturã, sã provinã din familii care au o situaþie financiarã
precarã, sã fie atât elevi romi, cât ºi neromi.
Dupã cele trei luni de implementare a activitãþii “ªcoalã dupã ºcoalã”,
cei 104 elevi de la ªcoalã Generalã Vasile Alecsandri au avut urmãtoarele
rezultate:
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• au beneficiat de 72 de ore de remediere, 36 de ore la limba ºi
literatura românã ºi 36 de ore la matematicã;
• 60% din elevii participanþi ºi-au îmbunãtãþit rezultatele ºcolare;
• toþi elevii au avut o frecvenþã ºcolarã mult mai bunã;
• elevii au avut medii mai bune pe al doilea semestru;
• cel putin 60% din elevii participanþi pot face faþã mult mai bine
cerinþelor programei pe care o parcurg la clasã;
Despre rezultatele implementãrii acestui proiect finanþat de BCR, prof.
Valeria Bocsitan de la ªcoala Generalã „Vasile Alecsandri” afirmã: „S-a
observat o evoluþie foarte bunã a elevilor în ceea ce privesºte dezvoltarea
competenþelor de scris-citit ºi socotit. Ca o concluzie personalã, consider
cã activitatea de „ªcoalã dupã ºcoalã” a avut un rol benefic în evoluþia
intelectualã a fiecãrui elev în parte.”
Orele de educaþie remedialã, la limba românã ºi matematicã, pentru
grupe de elevi de nivel primar ºi gimnazial s-au þinut în toate cele 90 de
ºcoli din proiect, în cele 20 de judeþe, pentru a preveni abandonul ºcolar
ºi a ajuta copiii sã recupereze decalajul pe care îl prezentau faþã cu
cerinþele programei ºcolare.

Ambasadorul SUA la Bucureºti a serbat
Ziua Internaþionalã a Romilor la ºcoala 26 din Bucureºti
La invitaþia Romani CRISS, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureºti, Excelenþa Sa d-l Mark Gitenstein, a serbat Ziua
Internaþionalã a Romilor alãturi de copiii de la ªcoala
Generalã nr. 26 din Capitalã. Cu acest prilej, Excelenþa
Sa d-l Mark Gitenstein s-a adresat elevilor ºi invitaþilor
prezenþi: “Este o onoare ºi o plãcere pentru mine sã
fiu alãturi de dumneavoastrã astãzi, pentru a gãzdui,
ca ºi pânã acum, celebrarea Zilei Internaþionale a
Romilor, împreunã cu Romani CRISS. Acesta este al
cincilea an în care gãzduim împreunã acest
eveniment minunat ºi sunt bucuros sã vã urez bun
venit tuturor. Nu cred cã existã un alt loc mai bun
pentru a celebra Ziua Internaþionalã a Romilor decât
cel în care ne aflãm, o ºcoalã. Accesul copiilor romi
Ambasadorul SUA
la Bucureºti,
la educaþie este esenþial pentru viitorul comunitãþii
Mark Gitenstein,
rome, dar mai ales pentru realizarea unei aspiraþii ºi
a serbat
mai lãudabile: construirea unei Românii mai juste ºi
Ziua Internaþionalã
a Romilor
mai tolerante”.
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Excelenþa Sa a subliniat faptul cã „toþi
copiii romi ar trebui sã meargã la ºcoli
desegregate ºi sã studieze în clase
desegregate, pentru a beneficia de
aceleaºi oportunitãþi precum ceilalþi elevi
ºi de un mediu educaþional comun cu
elevii proveniþi din populaþia majoritarã ºi din alte grupuri ale minoritãþilor etnice”. „Învãþând ºi jucându-se împreunã, elevii îºi cunosc reciproc culturile
Ambasadorul Gitenstein
a felicitat-o pe Magda Matache
ºi tradiþiile. Aºa cum a demonstrat expepentru activitatea organizaþiei
rienþa Statelor Unite, inevitabil barierele
Romani CRISS
dispar. Atitudinile se schimbã. Perspectivele se lãrgesc ºi se leagã prietenii”, a declarat ambasadorul Mark
Gitenstein. Totodatã, Excelenþa Sa sperã cã în ºcolile din România sã nu
mai existe clase segregate pe criterii etnice. Pentru a exemplifica ce
înseamnã segregarea ºcoalarã ºi care sunt efectele ei negative,
ambasadorul Gitenstein a povestit copiilor de la ªcoala Generalã nr. 26
din Capitalã despre ce s-a întâmplat în statul în care a crescut: “În statul
american în care am crescut eu, existau multe clase segregate pe criteriul
culorii pielii ºi am vãzut eu însumi lupta dificilã, dar demnã a afroamericanilor pentru a obþine acces egal la educaþie. Am vãzut ºi
numeroasele beneficii ale acestor eforturi: toþi americanii au înþeles ºi au
apreciat contribuþiile valoroase ale afro-americanilor în societatea
americanã. Vã asigur de un lucru: activitatea desfaºuratã de Romani
CRISS ºi de alte ONG-uri în domeniul educaþiei este nobilã, justã ºi meritã
respectul, admiraþia ºi susþinerea tuturor românilor”.
Despre cum rezolvã autoritãþile române problemele cu care se
confruntã romii din România, Excelenþa Sa a avut ocazia sã afle din proprie
experienþã. Ambasadorul Mark Gitenstein a povestit cum la începutul
anului 2010 se deplasa cu maºina spre o localitate din apropierea oraºului
Ploieºti, unde Excelenþa Sa a construit un numãr important de case pentru
romii sãraci din acea comunitate. “Am observat cã strada pe care
mergeam cu maºina era asfaltatã recent. M-am întors cãtre prefectul
judeþului ºi l-am întrebat când a asfaltat strada. <<Ieri>>, mi-a rãspuns
prefectul. ªi asta deoarece urma sã vin eu pe acel drum cu maºina. Nu
aceasta este modalitatea de a îmbunãtãþi viaþa în comunitãþile de romi,
pentru cã atunci aº putea sugera sã mergem mâine în altã comunitate
de romi”, a declarat Excelenþa Sa. Ambasadorul SUA la Bucureºti susþine
cã “mulþi, poate chiar cei mai mulþi dintre romi continuã sã se confrunte
cu discriminarea ºi cu marginalizarea”. “Accesul la locuinþe, servicii de
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sãnãtate ºi angajare rãmâne limitat. Este adevarat cã Guvernul României
a înregistrat progrese în abordarea problemelor cu care se confruntã
cetãþenii de etnie romã, dar guvernul trebuie sã continue sã recunoascã
existenþa acestor provocãri ºi sã gaseascã soluþii. Noi suntem pregãtiþi
sã oferim sprijinul nostru, fie prin susþinerea de proiecte prin programul
Small Democracy Grants, fie construind case împreunã cu organizaþia
Habitat pentru Umanitate”, a afirmat Excelenþa Sa. Cu acest prilej,
ambasadorul Mark Gitenstein a dat citire ºi mesajului trimis de cãtre
Secretarul de Stat Hillary Clinton cu ocazia Zilei Internaþionale a Romilor:
“Protejarea ºi promovarea drepturilor romilor de pretutindeni este de mult
una dintre prioritãþile mele ºi o prioritate a administraþiei Obama. Asemenea
tuturor celorlalþi cetãþeni, romii ar trebui sã poatã trãi fãrã sã fie discriminaþi,
sã se bucure de acces egal la educaþie, servicii de sãnãtate ºi locuri de
muncã ºi sã-ºi valorifice potenþialul cu care au fost înzestraþi de
Dumnezeu.”

Solista formaþiei VAYA CON DIOS a cântat în limba
romani imnul internaþional al romilor, “Gelem, Gelem”
Dani Klein, solista formaþiei Vaya con Dios, a cântat în limba romani
Imnul Internaþional al romilor, “Gelem, Gelem”, unor elevi romi de la ªcoala
Generalã nr.13 din Bucureºti, în cadrul unui eveniment organizat în
proiect, pe 23 decembrie 2010. “Gelem, Gelem, imnul romilor, este unul
dintre cele mai frumoase cântece pe care le-am auzit vreodatã. De când
am ascultat prima oarã aceastã melodie, m-am simþit aproape de romi.
Este o melodie pe care am ascultat-o de nenumãrate ori ºi care îmi

Dani Klein ºi reprezentanþii Romani
CRISS au cântat împreunã cu elevii
cântece rome

Dani Klein, solista formaþiei Vaya con
Dios, s-a îmbrãcat tradiþional pentru
întâlnirea cu copiii de la ªcoala nr. 13
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aratã bogaþia culturalã a romilor”, a declarat Dani Klein. Dupã ce a vãzut
cã elevii au fost deosebit de încântaþi de întâlnirea cu ea, vedeta
internaþionalã Dani Klein le-a mai cântat copiilor încã o melodie, în limba
francezã, dupã care le-a povestit acestora amintiri din copilãria sa.
La sfârºitul întâlnirii, elevii ªcolii Generale nr.13 din Bucureºti i-au
fãcut vedetei internaþionale un cadou inedit: o fustã tradiþionalã romã.
Dani Klein s-a bucurat de darul primit ºi i-a încurajat pe copiii romi sã
aibã încredere în ei ºi sã fie mândri de moºtenirea culturalã a etniei pe
care o reprezintã.
Aceastã acþiune ºi-a propus sã stimuleze stima de sine a copiilor romi.

Actriþa Doiniþa Oancea a ajutat campania
“Doneazã o carte”
În septembrie 2010, actriþa romnie Doiniþa Oancea a fost gazda
unui eveniment petrecut la libraria
Cãrtureºti, din Capitalã, prin care s-au
strâns cãrþi pentru biblioteca ªcolii
Generale nr. 125 din Bucureºti.
Acþiunea a fost doar un episod din
ampla campanie “Doneazã o carte”,
prin intermediul cãreia Romani CRISS
ºi partenerii sãi au reuºit sã strângã
peste 6.000 de cãrþi. Acestea au
ajuns în 5 ºcoli din Baia Mare, Reghin,
Actriþa Doiniþa Oancea a ajutat
Bucureºti, Rudeni ºi Ponorâta, unde
la colectarea de cãrþi pentru
peste 800 de copii s-au bucurat
copiii romi
de ele.
„Nu trebuie sã fie nouã, nu trebuie
sã aibã coperte cartonate. Doneazã
cartea dragã copilariei tale ºi ajutã-ne
sã dotãm biblioteca unei ºcoli în care
copiii nu au posibilitatea de a se bucura
de lecturã” a fost sloganul evenimentului
susþinut de libraria Cãrtureºti, al cãrei
gazdã a fost Doiniþa Oancea. Ea le-a citit
copiilor prezenþi la eveniment o poveste
“Ea i-a încurajat pe copii sã
ºi le-a vorbit despre importanþa cãrþilor
citeascã”
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ºi a educaþiei. “O carte poate reprezenta un mijloc pentru un copil de
a-ºi schimba viaþa, de a-ºi îndeplini visurile. Cu o carte, imposibilul poate
deveni posibil. Atât de puþin pentru o realizare atât de mare! M-am alãturat
acestei campanii pentru cã eu cred cu tãrie cã toþi copiii au dreptul la o
ºansã pentru o educaþie de calitate ºi cã un mic ajutor, la început de
drum, din partea noastrã, a tuturor, va face diferenþa”, a declarat Doiniþa
Oancea.
Printre cei prezenþi la eveniment s-au numãrat ºi copiii de la ªcoala
Generalã nr. 125 din Bucureºti. Ei au spus invitaþilor de ce este important
pentru ei sã aibã o bibliotecã a ºcolii ºi sã se bucure de accesul la lecturã
ºi la cunoaºtere. „Mi-aº dori foarte mult sã avem la ºcoalã o bibliotecã în
care sã fie cãrþi cu poveºti, frumos colorate, sã citim împreunã, toþi colegii,
ºi sã aflu o mulþime de lucruri noi despre oameni, despre lume. Când mã
fac mare vreau sã fiu învãþãtoare, sã-i învãþ pe toþi copiii sã citeascã”, a
spus Ioana, o elevã în vârstã de 10 ani.
“Obiectivul acestui episod pilot este de a colecta de la public cãrþi
pentru a asigura accesul la lecturã al copiilor defavorizaþi, cu vârste
cuprinse între 7 ºi 14 ani, care învaþã la ªcoala Generalã nr. 125 din
Bucureºti. În funcþie de rezultate, sperãm sã putem continua aceastã
acþiune ºi la nivel local “, a declarat Magda Matache, directoarea executivã
a Romani CRISS.
Potrivit datelor recensãmântului din 2002, clãdirile de ºcoalã unde
învaþã un numãr mai mare de copii romi sunt mai vechi ºi mai aglomerate
decât alte ºcoli ºi nu au, de cele mai multe ori, o bibliotecã.. Conform
aceluiaºi studiu, mai mult de 26% din populaþia romã cu vârsta de peste
zece ani nu a finalizat nicio formã de ºcolarizare, comparativ cu doar
4,9% din populaþia totalã. Nivelul foarte scãzut al învãþãmântului în rândul
populaþiei rome se traduce prin excluziune de pe piaþa muncii.
Alãturi de campania „ªcoala tuturor copiilor”, „Doneazã o carte”
reprezintã o componenta a proiectului “Paºi strategici pentru
îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi”.

Reprezentanþii Ambasadei Norvegiei,
în vizitã la „ªcoala de romi”
În octombrie 2010, o delegaþie a Ambasadei Norvegiei la Bucureºti a
vizitat ªcoala Generalaã nr. 13 din Capitalã. Cu aceastã ocazie, oaspeþii
norvegieni au avut prilejul sã vadã cum aratã o ºcoalã generalã cu 90%
elevi romi ºi în ce condiþii învaþã aceºtia. Ei au vrut sã afle de ce existã în
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aceastã ºcoalã un procent atât de mare de romi, de ce fetele
abandoneazã ºcoala la vârste atât de mici, dacã toþi elevii terminã ºcoala
ºi ajung mai departe la liceu sau la ºcoli de arte ºi meserii, ce face
conducerea ºcolii pentru a-i atrage pe elevi la ore ºi cum colaboreazã
conducerea ºcolii cu ONG-urile rome pentru a îmbunãtãþi frecvenþa
ºcolarã ºi a elimina abandonul ºcolar. Rãspunsurile la întrebãri au fost
oferite de cãtre directoarea ªcolii Generale nr. 13, d-na Camelia
Dumitrescu: „Principalul motiv al numãrului foarte mare de elevi romi din
aceastã ºcoalã îl reprezintã faptul ca unitatea ºcolara este situatã
într-un cartier unde romii sunt majoritari. Acesta este motivul pentru care
ªcoala Generalã nr.13 a cãpãtat porecla de “ºcoala de romi”. Un alt
motiv e cã pãrinþii neromi preferã sã-ºi înscrie copiii la alte ºcoli, din
alte car tiere, unde existã
condiþii mai bune de învãþat”.
Pentru a repara aceastã discrepanþã, directoarea Camelia
Dumitrescu a afirmat cã ºcoala
a fost inclusã în programul
BEI al Bãncii Mondiale ºi
urmeazã sã fie renovatã. Dupã
modernizarea ºcolii, Camelia
Dumitrescu sperã sã atragã un
numãr cât mai mare de elevi
neromi.
Delegaþia Ambasadei Norvegiei la Bucureºti a dorit sã viziteze ºi
comunitatea de romi unde este amplasatã ªcoala Generalã nr.13. Invitaþii norvegieni au rãmas neplãcut surprinºi sã constate cã în comunitate nu existã grãdiniþã, motiv pentru care copiii romi merg în clasa I
fãrã sã treacã în prealabil prin cele trei grupe pregãtitoare. Oaspeþii au
aflat totuºi cã existã o grãdiniþã la 10 kilometri distanþã de comunitatea
de romi, care e frecventatã de copiii neromi. Reprezentanþilor Ambasadei
Norvegiei li s-a explicat cã romii din comunitate trãiesc într-o sãrãcie
lucie, lucru pe care l-au observat chiar ei ºi cã grãdiniþã este prea departe
de comunitate.
Din pãcate, un alt aspect este abandonul ºcolar mai crescut în rândul
fetelor, din cauza mariajelor timpurii. În cazul bãieþilor, directoarea Camelia
Dumitrescu le-a spus invitaþilor cã, începând cu clasa a VII-a ºi a VIII-a,
aceºtia nu mai fac faþã programei ºcolare, motiv pentru care ei nu mai
promoveazã anul scolar. Reprezentanþii Romani CRISS care au însoþit
delegaþia Ambasadei Norvegiei le-au explicat oaspeþilor cã din 2009, de
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când în ªcoala Generalã nr.13 se implementeazã proiectul „Paºi strategici
pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie al copiilor romi”, numãrul
fetelor care se cãsãtoresc de timpuriu a scãzut simþitor, iar bãieþii care
nu au reuºit sã termine ºcoala generalã au fost înscriºi în programul „ªansa a doua”, care le oferã acestora posibilitatea sã-ºi termine studiile ºi sã meargã mai departe la facultate, pe locurile special
destinate tinerilor romi. Pentru atragerea copiilor neromi, reprezentanþii
Romani CRISS ºi partenerii sãi au implementat în ªcoala Generalã nr.13
ºi celelalte activitãþi din proiect: orele de educaþie interculturalã, ateliere
de lucru, clubul mamelor, clubul de gastronomie, clubul de literaturã,
dezbateri ºi vizionãri de filme tematice, ore de educaþie remedialã.
Directoarea Camelia Dumitrescu a confirmat invitaþilor norvegieni ca toþi
elevii au luat parte cu plãcere la activitãþile din proiect, deoarece are
rezultate pozitive.

Actorul Dan Bordeianu: “Nu conteazã apartenenþa etnicã.
Dacã vrei sã reuºeºti, poþi sã o faci!”
Cunoscutul actor Dan Bordeianu a avut amabilitatea sã accepte invitaþia organizaþiei Romani
CRISS de a participa la o dezbatere cu elevii din clasele a VII-a
ºi a VIII-a ai ªcolii Generale Nr. 2
Dârvari Ciorogârla, la ªcoala
Generalã din Tunari ºi la ªcoala
Generalã Nr.74 din Bucureºti.
Actorul a ales ca tema discuþiei
cu elevii sã fie una liberã. În prima
Actorul Dan Bordeianu, asaltat de copii
parte a întâlnirii, Dan Bordeianu
pentru autografe
le-a povestit copiilor despre experienþa sa de elev pe timpul regimului comunist, despre cum era
obligat sã poarte uniformã, sã nu absenteze, sã participe la olimpiade ºi concursuri ºcolare. “Pentru a reuºi e nevoie de disciplina.
Aceeaºi disciplinã este necesarã ºi în ºcoalã, care este un mediu de
formare a personalitãþii. Poþi reuºi în funcþie de opþiuni. Profesorii nu sunt
de partea cealaltã a baricadei, ci sunt partenerii voºtri”, le-a explicat
actorul elevilor.
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În partea a doua a întâlnirii, Dan
Bordeaianu le-a vorbit copiilor despre
felul în care a reuºit sã ajungã un
actor bun, chiar dacã în ºcoala
generalã ºi în liceu a fost un elev
mediocru, destul de neinteresat de
materiile care se predau la ºcoala.
“Am fost chiar corijent la chimie. Am
muncit ca sã imi pot plãti meditaþiile
ºi sã trec clasa. Pãrinþii mei iºi doreau
Elevii romi au fost încurajaþi
sã ajung medic, dar mi-am dat seama
de Dan Bordeianu sã-ºi asume
identitatea etnicã cu mândrie
cã îmi doresc sã devin actor. Am
învãþat foarte mult ºi am reuºit sã iau
examenul la Academia de Teatru ºi Film. Facultatea de actorie nu este
uºoarã, am citit foarte mult, iar timp de 3 ani nu am avut vacanþe, pentru
cã în fiecare varã repetam ºi puneam piese de teatru în scenã. Nimic nu
se face fãrã muncã. Poþi deveni un actor bun, dacã înveþi ºi munceºti”,
le-a spus Dan copiilor.
Ca lecþie de viaþã, actorul le-a explicat copiilor cã “de multe ori
aparenþele înºalã, deoarece aºa-zisele vedete care apar la televizor sunt
niºte oameni care investesc doar în imaginea lor, dar nu au calitatea
unui om care a absolvit o ºcoalã”. “Totuºi, nu sunt respectaþi în societate
aºa cum ar fi fost dacã celebritatea lor ar fi fost construitã pe ceva mai
trainic decât o imagine falsã, dintr-un Audi A4, când ei locuiesc într-o
garsonierã la periferie ºi nu au de multe ori ce mânca”, a punctat Dan
Bordeianu.
Copiilor romi prezenþi la întâlnire, actorul a þinut sã le precizeze: “Nu
conteazã apartenenþa etnicã. Dacã vrei sã reuºeºti, poþi sã o faci! Sunt
atâtea exemple de oameni care au reuºit ºi care sunt adevãrate valori
ale þãrii ai cãror cetãþeni suntem cu toþii”.
Elevii prezenþi la întâlnire au vrut sã afle de la Dan Bordeaianu
detalii despre filmele în care a jucat, despre telenovelele în care a
interpretat roluri de succes ºi despre emisiunile la care a participat.
Actorul a þinut sã le explice copiilor cã “adevãratul talent al unui actor
se vede atunci când joacã într-o piesã de teatru, nu în telenovele”. El
i-a invitat pe toþi la teatru, pentru cã a aflat de la ei cã nu au mers
niciodatã.
La sfârºitul întâlnirii, actorul Dan Bordeaianu le-a dat autografe ºi a
fãcut fotografii cu elevii prezenþi. El a precizat cã nu a simþit nici “o undã
de problemã rasialã între ei”.
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Jurnalistul George Lãcãtuº le-a vorbit elevilor
despre ce e Presa ºi despre modalitãþi de informare
Elevii din clasele a VII-a ºi a VIII-a din cadrul ªcolilor Generale Nr. 25 ºi
Nr. 85 din Bucureºti ºi ai ªcolii Generale Nr. 1 din Tunari au avut posibilitatea
sã afle mai multe informaþii despre “Ce este Presa” ºi despre modalitãþi de
informare în cadrul unor întâlniri cu jurnalistul rom George Lãcãtuº. Scopul
acestor întâlniri a fost acela de a le explica elevilor care sunt modalitãþile
de informare, atât cele clasice, cât ºi cele new-media. Totodatã, întâlnirile
ºi-au propus sã mãreascã stima de sine a copiilor romi prezenþi la întâlniri.
La începutul discuþiei, jurnalistul a fost curios sã afle cum definesc copiii
Presa, ce ziare ºi/sau reviste citesc, de unde se informeazã, ce fel de
informaþii îi intereseazã ºi ce site-uri acceseazã când intrã pe internet.
Jurnalistul a rãmas surprins sã constate cã elevii nu citesc ziare, nici mãcar revistele destinate lor, iar când deschid calculatoarele o fac doar pentru
a se juca. Încet, încet, Lãcãtuº a reuºit sã defineascã împreunã cu elevii
ce este Presa, care sunt mijloacele de comunicare în masã a informaþiilor,
ce înseamnã radioul, televizorul, ziarul ºi internetul. Ulterior, copiii au vrut
sã afle mai multe despre cum se face un ziar, ce rubrici conþine el, cum
devine un eveniment ºtire ºi care sunt tehnicile de redactare ale unei ºtiri,
ale unui articol ºi ale unui reportaj. Pe la jumãtatea întâlnirii, deja se formase
un grup consistent de copii care a decis sã propunã directorului ºcolii sã
realizeze o revistã. Pentru aceasta, jurnalistul le-a explicat ce ar trebui sã
conþinã revista lor: un titlu (ales pe bazã de propuneri, care ulterior au fost
supuse la vot), un editorial – scris de redactorul sef al ziarului, câteva
departamente de bazã: eveniment, social, politic, sport ºi reportaj, un
fotoreporter talentat, un paginator ºi...talent ºi ambiþie.
Spre sfârºitul întâlnirii, jurnalistul le-a explicat copiilor romi cât de
importantã este ºcoala ºi terminarea studiilor, apoi le-a vorbit despre
locurile alocate etniei romilor din licee, ªcoli de Arte ºi Meserii ºi Facultãþi
pe care pot concura.

Copilarie marcatã de orfelinat
de Andrei, elev în clasa a IV-a
“Ce v-as putea spune despre copilaria mea? Nimic interesant, totul e banal. Sunt un copil ca oricare altul, doar cã o parte
din viaþa trãitã pânã acum am petrecut-o la orfelinat. Poate fi ºi
asta ceva, dar a fost dintr-un motiv anume. Pãrinþii mei au avut
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nouã copii. Nu vã speriaþi, cã nu ne-au dat pe toþi la casa de
copii. Unul a murit, altul a fost înfiat de sora lui mami, altul a
rãmas acasã, iar restul, adicã ºase, am crescut câtva timp departe
de pãrinþi.
Aveam tot ce-mi trebuia : mâncare, haine, dulciuri, dar ce ne
lipsea cel mai mult erau pãrinþii. De câte ori veneau în vizitã la noi,
stãteau câteva ore, iar apoi, când trebuia sã plece, imi spuneau cã se duc sã-mi cumpere ceva. Eu ºtiam cã nu vor mai
veni înapoi pânã sãptãmâna viitoare sau pânã când îºi mai
permiteau ei financiar sã vinã. Asta pânã într-o zi, când tata a
venit ºi ne-a luat pe toþi de acolo. Repet: nu era foarte rãu acolo,
însã nu eram o familie, iar eu mi-am dorit mereu sã ma întorc în
familie.
Spre fericirea noastrã, ne-am întors acasã. Familia, lucrul
care ne-a lipsit atât de mult, acum e deschisã pentru a ne primi.
Nu mi-am condamnat niciodatã pãrinþii, pentru cã ºtiam cã nu erau
iresponsabili ºi cã nu ne-au fãcut ca sã ne pãrãseascã. ªtiam
doar cã situaþia lor materialã nu le-a permis sã ne creascã într-o
normalitate de care noi am fi avut nevoie.
Lucrurile pãreau a intra pe un culoar normal. Am ajuns acasã cu
puþin timp înainte de începerea ºcolii. Aveam deja 8 ani ºi era timpul
sã merg ºi eu la ºcoalã. Eram ºi am rãmas un copil foarte curios ºi
dornic de a învaþa lucruri de tot felul. Am fost înscris în clasa I la o
doamnã învãþãtoare care îmi place. Însã nu ºtiu dacã ºi eu sunt pe
placul dânsei.
Copiii erau destul de nãzdrãvani, dar cred cã eu îi întreceam pe
toþi. Aveam impresia la un moment dat cã mã priveau ciudat, deºi
ei nu ºtiau cã provin de la orfelinat.
Mai târziu, colegii au aflat cã am fost la orfelinat. Nu a durat
mult ºi au început sã-mi atribuie tot felul de porecle: “cãminist”,
“orfelinat” sau “orfan” pur ºi simplu. M-am înfuriat de multe ori.
I-am spus doamnei învãþãtoare despre rãutãþile lor, iar ea m-a
sfãtuit sã-i ignor, pentru cã ei sunt rãi ºi invidioºi deoarece eu
învãþam mai bine decât ei. La îndemnul doamnei învãþãtoare scriu
aceste rânduri, pentru cã nu am avut niciodatã curajul sã spun
public ceea ce aflaþi acum de la mine. Doamna spunea cã e bine
sã-mi descarc sufletul de probleme, dar eu nu am ascultat-o
pânã acum. Cred cã a avut dreptate. Sunt convins cã mã voi elibera
de toate fricile mele, dupã ce acum împart cu mai multe persoane trãirile mele.”
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„Paºi strategici pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie
al copiilor romi”, pe scurt, prezentarea activitãþilor din 2009:
A fost iniþiat în data de 17 decembrie 2008 de cãtre Romani CRISS. În
primul an, Romani CRISS a desfãºurat numeroase activitãþi în cadrul acestui
proiect împreunã cu partenerii sãi: Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
(MECI), Asociaþia “ªanse Egale” (Sãlaj), Asociaþia Alianþa Romilor din Galaþi
ºi Asociaþia Rroma Heart llo Rrom (Braºov):
– Conferinþa naþionalã de lansare a proiectului: Acþiunea a fost organizatã
la Palatul Parlamentului, iar la eveniment au participat peste 100 de persoane:
membri ai societãþii civile rome, reprezentanþi romi în sistemul de învãþãmânt
românesc ºi reprezentanþi ai instituþiilor statului, precum preºedintele Senatului
Romaniei, d-l Mircea Geoanã, ºi ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii, d-na Ecaterina
Andronescu, d-l prof. univ. dr. Gheorghe Sarãu, consilier pentru limba romani ºi
pentru romi la MECI. Cu ocazia acestei conferinþe, ministrul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii (MECI a agreat cu organizaþiile de romi înfiinþarea unei Comisii
Ministeriale pentru Romi în cadrul MECI, la iniþiativa Romani CRISS, ºi
includerea în legea învãþãmântului preuniversitar de prevederi clare privind
diversitatea culturalã ºi interzicerea segregãrii ºcolare a copiilor romi. De
asemenea, s-a convenit asupra necesitãþii de a include diversitatea culturalã în
formarea iniþialã a cadrelor didactice, cât ºi în curriculum naþional, precum ºi
nevoia de evaluare a resurselor umane din învãþãmânt care lucreazã cu copiii
romi: profesorii de limba romani, mediatorii ºcolari ºi inspectorii pentru romi. Nu
în ultimul rând, s-a convenit asupra unui “Document viziune comunã a
organizaþiilor de romi despre educaþia copiilor romi, punct de pornire pentru
realizarea unui model de bune practici privind desegregarea ºcolarã ºi activitãþile interculturale”.
– Selectarea a 90 de ºcoli: Cele 90 de ºcoli implicate în acest
proiect au fost selectate foarte riguros. Au fost luate în vedere ºcoli cu un
numãr mare de romi, ºcoli care au fost implicate în proiecte Phare, ºcoli
care au fost sancþionate de Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru segregare, ºcoli în care Romani CRISS ºi alte
reþele (monitorii locali de drepturile omului sau mediatoarele sanitare) au
identificat segregare ºcolarã. Astfel, a rezultat o bazã de date cu 264 de ºcoli
din cele 4 regiuni ale þãrii, în care s-a aplicat un chestionar de clarificare
a situaþiei exacte din ºcoala respectivã, cât ºi o fiºã a comunitãþii arondatã
ºcolii. Cele 264 de chestionare au fost analizate de o comisie care a selectat
120 de ºcoli.
– Semnarea de parteneriate cu ºcolile din proiect: În urma selectãrii
ºcolilor, s-au transmis scrisori ºi acorduri de parteneriat, împreunã cu o copie a
acordului de parteneriat cu ISJ-ul din regiunea în care este localizatã unitatea
ºcolarã respectivã. De asemenea, au fost contactate primãriile locale, pentru a
fi incluse ºi ele în parteneriatul cu ºcoala.
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– Cursuri de formare a cadrelor didactice: În anul 2009, au fost realizate
ºase sesiuni de formare a cadrelor didactice, care s-au desfãºurat la Cluj Napoca,
la Predeal ºi la Constanþa. Media numãrului de participanþi la fiecare sesiune
de formare a fost de 25 de persoane. Printre aceºtia s-au numãrat manageri de
ºcoalã ºi personal care lucreazã cu elevii romi din ºcoliile partenere din cele 4
regiuni. În cadrul acestor cursuri au fost formate 150 de cadre didactice din 19
judeþe ale þãrii ºi municipiul Bucureºti.
– Elaborarea planurilor locale în cele 90 de ºcoli: Pentru fiecare ºcoalã
ºi comunitate în parte au fost elaborate planuri personalizate. Cele 90 de planuri
locale au tipologii de acþiuni comune, precum mixarea claselor I ºi a V-a, care
se bazeazã pe Ordinul 1540/2007, care interzice segregarea ºcolarã a copiilor
romi în ºcoalã. Planurile au fost prevãzute cu activitãþi interculturale, activitãþi
care sã ducã la creºterea inter-relaþionãrii ºi cunoaºterii reciproce ºi activitãþi
care sã combatã abandonul ºcolar.
– Implementarea planurilor locale în cele 90 de ºcoli: Toate ºcolile au
iniþiat implementarea planurilor, organizând urmãtoarele tipuri de activitãþi: ore
de educaþie remedialã, întâlniri ºcoalã-comunitate-pãrinþi romi, ºedinþe cu pãrinþii,
clubul mamelor, ore de educaþie interculturalã; ateliere de picturã, poezie, teatru,
îndemânare, mãrþiºoare, confecþionare pãpuºi ºi lecturã, vizionare de filme
tematice; “Seara bunicilor” în vederea creºterii intercunoaºterii culturale a elevilor,
a pãrinþilor ºi contribuþia fiecãrei etnii la patrimoniul istoriei locale; concursuri,
comunicãri, eseuri cu teme care sã reflecte diversitatea, precum ºi campanii
de conºtientizare a diversitãþii; documentarea istoriei oraºului ºi a comunitãþii;
celebrarea sãrbãtorilor tuturor etniilor; dezbateri cu reprezentanþi ai minoritãþilor,
persoane publice.
– Campania de informare privind importanþa educaþiei: Campania de
informare a început prin identificarea, formarea ºi angajarea de coordonatori de
campanie la nivel local. A fost ales câte unul pentru fiecare judeþ inclus în
proiect. Aceºtia, împreunã cu partenerii locali ºi Romani CRISS, au derulat
campania de informare care s-a axat pe mãsurile afirmative luate în educaþie,
calendarul admiterii pe locurile rezervate etnicilor romi în licee, ªcolile de Arte
ºi Meserii (SAM) ºi facultãþi; înscrierea în clasa I; programul “ªansa a doua”,
care oferã posibilitatea romilor care au abandonat ºcoala sã-ºi termine studiile
ºi informarea cadrelor didactice din ºcoli despre mãsurile afirmative ºi despre
legislaþia anti-segregare ºi diversitatea culturalã. Materialele informative au fost
realizate în limba românã, romani ºi maghiarã ºi s-au dat recomandãri pentru
elevii care doresc sã se înscrie la liceu ºi facultate pe locurile alocate romilor.
Peste 5000 de copii ºi pãrinþi din 103 comunitãþi au beneficiat de consiliere ºi
asistenþa în domeniul educaþiei.
Romani CRISS ºi partenerii sãi din acest proiect au beneficiat de un sprijin
important în aceastã campanie de informare din partea Radio Romania
Actualitãþi, care a realizat un spot radio ce a fost difuzat pe parcursul a 6 luni.
Activitãþile s-au mediatizat prin conferinþe de presã ºi comunicate de
presã, dar ºi prin lansarea celor douã campanii: “Doneazã o carte” ºi “ªcoala
tuturor copiilor”.

