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Proiectul ROM-ACT (2013-2014) are scopul de a extinde accesul femeilor rome
din Europa la sisteme de validare a învăţării non-formale şi informale pentru a
îmbunătăţi integrarea educaţională, socială şi pe piaţa forţei de muncă a
acestora.
Cercetările anterioare scot în evidenţă faptul că romii şi-au dezvoltat abilităţi şi
competenţe specifice relaţionate cu tipul de muncă pe care l-au desfăşurat, dar
majoritatea dintre ei nu au diplome academice şi experienţe de muncă formale.
Plecând de la contribuţiile şi recomandările cercetărilor anterioare, proiectul
ROM-ACT are ca obiectiv principal extinderea şi îmbunătăţirea accesului
femeilor rome la sisteme de validare a învăţării non-formale şi informale în
Europa pentru a promova integrarea educaţională, socială şi pe piaţa forţei de
muncă a acestora. Astfel, proiectul are ca scop, pe de o parte, îmbunătăţirea
sistemelor naţionale de validare existente pentru a le aduce mai aproape de
nevoile persoanelor cu un nivel scăzut de educaţie formală şi ale grupurilor
dezavantajate, cum este comunitatea romă. Pe de altă parte, proiectul are ca
scop promovarea şi îmbunătăţirea accesului persoanelor cu un nivel scăzut de
educaţie formală la sistemele naţionale de validare, încurajând organizaţiile
societăţii civile să sprijine femeile rome cu un nivel scăzut de educaţie formală în
procesul de validare a învăţării informale şi non-formale.

Caracterul inovator al proiectului
Metodologie: implicarea femeilor rome cu un nivel scăzut de educaţie
formală în grupuri de discuţii şi includerea contribuţiilor lor în rezultatele
principale.
Participarea directă a femeilor rome.
Recomandările specifice făcute de femei rome, organizaţii şi persoane
care elaborează politici vor fi incluse în Raportul European şi Documentul
de politici (Policy Paper) care vor fi elaborate în cadrul proiectului.
Abordare: Toate contribuţiile se vor face prin dialog inter şi intra
generaţional cu implicarea unor femei rome cu vârste diferite şi provenind
din medii diferite.
ROM-ACT are scopul de a susține implementarea concluziilor cercetărilor
privind impactul măsurilor în acest domeniu.

Principalele rezultate ale proiectului
Cinci Rapoarte Naţionale şi un Raport European care vor prezenta
starea de fapt a sistemelor de validare a învăţării non-formale şi informale
în Europa şi recomandările făcute de femeile rome şi organizaţiile
societăţii civile.
50 de femei rome cu un nivel scăzut de educaţie formală îşi vor
valida învăţarea non-formală şi informală
O campane de sensibilizare care include, printre altele, un DVD cu
interviuri în care femeile rome vor vorbi despre succesul experienţei de
validare, un ghid european care să sprijine organizaţiile în asistarea
grupurilor cu un nivel scăzut de educaţie formală în procesul de validare şi
site-ul proiectului.
O campanie de lobby cu impact asupra politicilor de validare.
O reţea de asociaţii implicate în asistarea în procesul de validare.

Vizitaţi site-ul nostru!
Asigurarea calităţii proiectului!
La nivel extern, calitatea proiectului va fi asigurată în primul rând prin constituirea
unor Consilii Consultative Naţionale în cinci ţări: Grecia, România, Irlanda,
Cehia şi Spania. Fiecare consiliu va fi format din şase persoane: doi specialiști
în educaţia adulţilor, doi reprezentanţi ai comunităţii de romi şi doi reprezentanţi
ai administraţiei publice. Aceştia vor valida rezultatele proiectului, iar contribuţiile

lor vor fi luate în considerare la elaborarea versiunii finale.
În acelaşi timp, va fi creat un Grup de Evaluare a Calităţii format din membri ai
Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de
Desigualdades (CREA) din cadrul Universităţii Barcelona. Acesta va evalua
consorţiul în toate etapele proiectului şi va verifica rapoartele şi produsele
proiectului pentru a asigura concordanţa cu cercetările anterioare şi cu
recomandările comunităţii ştiinţifice internaţionale.
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