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ROM UP! - experiente educationale calitative de succes pentru educatia romilor
Unsprezece experiente educationale de succes care au contribuit la educatia copiilor romi din cinci
tari europene sunt acum disponibile persoanelor care lucreaza in domeniu, atat autoritati, cat si
organizatii, oferind posibilitatea de a fi transferate si in alte comunitati care pot beneficia de ele.
Toate cele 11 proiecte din Spania, Bulgaria, Romania, Grecia si Irlanda sunt prezentate in 2 rapoarte
europene redactate in cadrul proiectului ROM UP! 1
Selectate pe baza unor criterii stabilite de un grup de evaluare, experientele educationale au fost
dezvoltate in comunitatile dezavantajate si cu venituri mici, au fost elaborate cu o puternica
participare a comunitatii si si-au dovedit eficienta prin dovezi calitative si cantitative. Romani
CRISS a contribuit cu cele doua proiecte adresate prescolarilor de etnie roma, respectiv „Un Start
Bun la Scoala” si „Un Start Bun”.
„Proiectul a fost foarte bun pentru ca m-a schimbat pe mine, m-a ajutat sa realizez ca ar trebui sa
dau mai multa atentie propriilor mei copii, atat cat pot. Bineinteles, din cauza muncii si pentru ca
nu stiu sa citesc si sa scriu nu sunt in stare sa-mi ajut copiii asa mult, dar acum imi dau seama ca
au nevoie de mai multa atentie din partea mea.”, a declarat Enciu Maria, mama beneficiara in
proiectul “Un Start Bun”, in timpul conferintei de inchidere a proiectului, organizata sub egida
Guvernului Catalan si cu sprijinul Comisiei Europene – Biroul Parlamentului European din
Barcelona, din data de 21 februarie 2013.
Cu ocazia conferintei a fost lansata si Reteaua Internationala Romani – ROM UP!, unde
persoanele care lucreaza in domeniul educatiei copiilor romi sau care vor sa afle mai multe despre
acest subiect se pot inscrie, pot contribui cu documente, informatii despre alte experiente
educationale si pot face schimb de experienta cu ceilalti membrii. Reteaua este deschisa pentru
comunitatea de romi, activisti romi, profesori si alti actori educationali, politicieni, cercetatori,
organizatii rome de la nivel european, national, regional si autoritati locale. Cei care doresc sa se
alature retelei pot completa formularul de inscriere de pe site-ul proiectului (www.rom-up.eu).
Pentru mai multe informatii despre proiect va rugam sa ne contactati la office@romanicriss.org sau la
telefon 021 310 70 70, persoana de contact Simona Barbu.

1Disponibile la http://rom-up.eu/successful-experiences.htm

Despre ROM UP!
Proiectul ROM-UP! a fost finantat de Comisia Europeana in cadrul programului de
invatare continua, pe o perioada de un an, din aprilie 2012 pana in martie 2013 si este
un parteneriat intre opt organizatii europene 2. Scopul principal al ROM-UP! a fost de a
crea Reteaua Internationala Romani care vizeaza sensibilizarea cu privire la
experientele educationale de succes, care s-au dovedit deja stiintific a fi eficace in
promovarea integrarii sociale a copiilor romi si a elevilor, in general, in ceea ce
priveste urmarirea succesului educational. Proiectul si-a propus de asemenea
identificarea, analizarea si selectarea unor practici de succes, utilizate in domeniul
educational pentru incluziunea romilor si dezvoltarea de strategii comune pentru
implementarea si transferarea practicilor educationale de succes selectate in 5 tari
europene (Spania, Bulgaria, Grecia, Romania si Irlanda).

Proiectul „Un Start Bun la Scoala” derulat de Romani CRISS in perioada mai 2001-iunie 2002, in localitatea Panciu,
judetul Vrancea, a fost un program intercultural de optimizare a adaptarii copiilor romi la cerintele scolare. Problema de
la care s-a pornit a fost rata foarte mare a abandonului scolar in randul copiilor care apartin comunitatilor de romi si lipsa
unor modele care sa raspunda solutionarii acestei realitati. Proiectul a urmarit pregatirea elevilor pentru mediul scolar,
favorizand integrarea si reusita scolara a copiilor romi cu varsta cuprinsa intre 6-12 ani, care nu au frecventat gradinita/
scoala sau care au abandonat scoala.
Proiectul “Un Start Bun” a fost implementat de Romani CRISS in localitatea Craiova (Mofleni) intre anii 2010-2012 si
a avut ca obiective principale cresterea accesului copiilor romi si neromi la servicii de educatie timpurie de calitate si
imbunatatirea rezultatelor devoltarii timpurii ale copiilor romi pentru a-i pregati pentru scoala si, ulterior, pentru
oportunitati in viata. In total, au participat in mod regulat la activitati un numar de aproximativ 90 de copii care, dupa
caz, au beneficiat de sprijin, atat material, cat si de sprijin pentru dezvoltarea personala (consiliere psihologica, consiliere
logopedica, participarea la activitati educationale, interculturale sau de invatare prin joaca). Pe langa aceste activitati d e
la centru, echipa de proiect a realizat o serie de activitati si in comunitate, cum ar fi sprijinirea familiilor pentru a-si
inscrie copiii la gradinita, ateliere de lucru cu mamele, gravidele sau femeile din comunitate, campanii de informare
despre etapele de dezvoltare a copiilor intre 0 si 6 ani si sprijinirea membrilor comunitatii in ceea ce priveste accesul la
serviciile publice de sanatate.

2 Asociatia Femeilor Rome Drom Kotar Mestipen, Barcelona, Spania (Coordonator), Centrul pentru Dialog Interetnic si Toleranta, Bulgaria; Utilities
for Social Protection and Solidarity - Municipal Training Institute of Volos (K.E.K.P.A-D.I.E.K.), Grecia; Centre of Research in Theories and Practices
that Overcome Inequalities of the University of Barcelona; Generalitat de Catalunya. Department of Social Welfare and Family. Gd of Civic and
Community Action, Spania; Pavee Point Travellers Centre, Ireland; European Roma Information Office, Belgium.

