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Acces egal al
tuturor copiilor
la o educaţie de
calitate
În 2009, am pornit la drum cu „Paşi strategici
pentru imbunătăţirea accesului la educaţie al
copiilor romi”, primul proiect strategic cu finanţare
din Fondul Social European al organizaţiei noastre,
pe care îl implementăm în 90 de şcoli, din 20 de
judeţe ale ţării.
Accesul la o educaţie de calitate pentru copiii romi
reprezintă o problemă complexă, care necesită
o abordare comprehensivă şi de lungă durată.
În România, în unele şcoli întâlnim fenomene
nedorite de separare etnică, deşi există un consens general de nesegregare şcolară a romilor.
Din păcate, studiile arată că în şcolile în care
învaţă copiii romi şi/ sau copiii săraci, există un
nivel scăzut al educaţiei. De aici, dorinţa de a
implementa acest proiect care intenţionează să
sprijine acţiunile intreprinse de instituţiile statului
şi autorităţile locale, pentru îmbunătăţirea procesului educativ, cu accent pe reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii.
Experienţa Romani CRISS cu privire la combaterea
segregării educaţionale a început în 2003, cu documentarea, alături de Asociaţia Şanse Egale, a cazului Cehei – judeţul Salaj. Demersul nostru a avut
drept urmare sancţionarea şcolii din Cehei cu
avertisment de către Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării.
Dacă în perioada 2003-2008, am încercat să
sprijinim dezvoltarea politicilor şi a cadrului legal
în ceea ce priveşte educaţia romilor, implicit
desegregarea, continuarea firească a acestui
proces, pentru perioda 2008-2011, a fost ca
Romani CRISS, împreună cu Şanse Egale,
Rhoma Heart Ilo Rrom şi Alianţa Romilor Galati,
să sprijine MECTS şi instituţiile de la nivel local
în implementarea acestui proiect menit să reducă
polarizarea existentă în calitatea educaţiei
primite de romi şi neromi, prin crearea
unor modele de desegregare şi educaţie
interculturală. Noi urmărim ca dezvoltarea
acestor practici şi exemple să aibă o puternică
latură interculturală.

Proiectul „Paşi strategici pentru îmbunătăţirea
accesului la educaţie al copiilor romi” este un
nou început şi pentru că, la campaniile sociale ale
proiectului, „Donează o carte” şi “Şcoala tuturor
copiilor”, deşi iniţial a fost foarte greu să atragem sprijinul actorilor din mediul economic,
astăzi avem alături, pentru prima oară în istoria
CRISS, nume dintre cele mai importante: Banca
Comercială Română, IBM şi Radio România
Actualităţi.
Sunt însă şi probleme, pentru că birocraţia
proiectului european (formulare, anexele
pentru fiecare beneficiar, rambursările) a ştirbit
dinamica muncii multor colegi şi şcoli. Există
şi multe frământări pentru că, uneori, comunicarea cu multe dintre cadrele didactice din cele
90 de şcoli din proiect este sensibilă, aşteptările
sunt mari de ambele părti, iar percepţiile asupra
desegregării, participării şi performanţei copiilor
romi sunt, de cele mai multe ori, diferite.
Pentru a întări şi mai mult cadrul legislativ în
ceea ce priveste educaţia, Romani CRISS va
continua acţiunile de lobby pentru introducerea
în proiectul de lege a învăţământului preuniversitar a
unor recomandări privind educaţia copiilor romi
şi înfiinţarea structurilor menţionate de Ordinul
nr.15402007.
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Istoricul segregării
şi al măsurilor de
desegregare
Gheorghe Sarău, prof.univ.dr. Gheorghe
Sarău, consilier pentru limba rromani şi
pentru rromi, Ministerul Educaţiei,
Cercetarii, Tineretului şi Sportului

În anul 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale,
luând la cunoştinţă (din semnalările făcute de
lideri romi şi de organizaţii neguvernamentale
ale romilor) de unele tendinţe de segregare
a copiilor şi a elevilor romi de ceilalţi copii din
grădiniţe, respectiv din clase, emite, la nivelul
Cabinetului Secretarului de Stat o Notă, prin
care se recomandă evitarea segregării romilor în
grădiniţe şi şcoli, această practică fiind acceptată
doar cu titlu compensatoriu, în beneficiul copiilor
romi (dacă, de pildă, se trece la studiul integral
în limba maternă romani).
În intervalul 1999-2004, fenomenul segregării
romilor a continuat să se manifeste în spaţiul
şcolar (atât în unităţi de învăţământ cu predarea
în limba română, dar şi în limba maghiară), iar
organizaţiile neguvernamentale, rome şi nerome,
au semnalat atitudini punctuale de acest tip Ministerului Educaţiei.
Ministerul nu a emis în acest interval niciun act
normativ prin care să studieze şi să stopeze
tendinţele de segregare, pornind de la realitatea că de la nivelul central nu existaseră
niciodată recomandări de segregare şi, de
asemenea, de la faptul că în România nu exista
situaţia din alte ţări, unde segregarea copiilor
romi de ceilalţi se făcea la intrarea în clasa I,
prin testarea tendenţioasă a copiilor romi şi
dirijarea lor spre învăţământul special (practici
în Bulgaria, Cehia, Croaţia, Slovacia, Ungaria
etc.). La acestea, se mai adăuga faptul că în
România nu existase niciodată o astfel de politică
de segregare, cum a existat, ca politică de stat,
de pildă, în Bulgaria (datând din anul 1968, romii
rămânând segregaţi în mahalale şi cartiere, în
care s-au construit şcoli, farmacii, dispensare,
alte instituţii ale statului).
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Între anii 2000-2004, OSI Budapesta a iniţiat
programe de desegregare a romilor la nivel
şcolar, îndeosebi pentru Bulgaria şi Ungaria, cu
participarea organizaţiilor rome şi a structurilor
guvernamentale din aceste ţări, iar pentru
România a finanţat publicarea unui studiu menit
să radiografieze fenomenul segregării în spaţiul
şcolar (v. Mihai Surdu, Segregarea…, 2003). În
anii 2003-2004, organizaţiile rome din România
îşi intensifică activitatea de a identifica, instrumenta şi semnala Ministerului Educaţiei cazurile
de segregare a copiilor romi în grădiniţe şi şcoli.
Astfel, în perioada 28 febr. - 1 martie 2003,
cu prilejul unui seminar cu organizaţiile rome,
desfăşurat la CRCR (Centrul de Resurse pentru
Comunităţile de Romi) Cluj Napoca, organizaţiile
rome “Şanse Egale” (Sălaj) şi Romani CRISS
(Bucureşti) au prezentat cazul grav de segregare
a copiilor romi de ceilalţi copii din Şcoala Cehei
– Pusta (judeţul Sălaj), de faţă fiind şi delegaţi ai
Ministerului Educaţiei şi Cercetării (dl. Gheorghe
Sarău), respectiv, ai Reprezentanţei UNICEF în
România (dl. Eugen Crai). Organizaţia Romani
CRISS a instrumentat acest caz şi l-a prezentat
Ministerului Educaţiei şi Cercetării în luna martie
2003, iar Ministerul a cerut Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj soluţionarea de urgenţă a cazului,
cu consultarea comunităţii rome şi a organizaţiilor
rome din judeţ.
Romani CRISS şi alte organizaţii rome au cerut
Ministerului în decursul anilor 2003 şi 2004 să emită
un document prin care să se interzică noi segregări
în spaţiul şcolar, respectiv, să se procedeze la desegregarea claselor segregate deja.
În anul şcolar 2003/2004, Ministerul Educaţiei
şi Cercetării - prin Direcţia Învăţământ Preuniversitar, UIP şi Direcţia Învăţământ în Limbile
Minorităţilor Naţionale - a constatat, cu ocazia
vizitelor de monitorizare a unor şcoli cuprinse în
10 judeţe din valul I al Programului educaţional
PHARE, derulat pentru categorii defavorizate
de elevi, că, într-adevăr, există grupe, clase şi
şcoli segregate, în care copiii romi sunt separaţi

de ceilalţi copii, români sau maghiari (la vremea aceea, s-au depistat cazuri la Geoagiu – jud.
Hunedoara, la Şc. 12 Pata Rât - Cluj Napoca, în
judeţul Vaslui etc.).

După iulie 2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, prin Direcţia de Învăţământ Preuniversitar – UIP PHARE şi Direcţia Învăţământ în Limbile
Minorităţile şi Relaţia cu Parlamentul, a solicitat
Inspectoratelor Şcolare Judeţene prezentarea
situaţiilor de segregare existente în fiecare judeţ,
însoţite de planuri de desegregare, în vederea
analizării şi formulării de recomandări.

În luna aprilie 2004, cu concursul reprezentanţilor
romi şi neromi din cadrul Comitetului Naţional de
Sprijin al Ministerului în derularea Programului
PHARE, cu participarea membrilor Unităţii de Implementare PHARE a Ministerului, cu cercetători
şi experţi romi şi neromi, se elaborează textul
unei Notificări, ce avea ca scop radiografierea
fenomenului de segregare în grădiniţe şi şcoli
şi stoparea acestuia. În acest scop, se emite,
la nivel de Secretar de Stat, Notificarea nr. 29
323/20.04. 2004, dar care, din păcate, a fost
parţial derulată şi aplicată.

În acest fel, în luna aprilie 2008, UIP PHARE
elabora un prim document de lucru în care
erau incluse raportările ISJ-urilor în legătură cu
designul segregării şi măsurile de avut în vederea stopării segregării, pe de o parte, respectiv
în ceea ce priveşte gândirea şi aplicarea planurilor
de desegregare a claselor deja segregate, în
anul şcolar 2007-2008.

Deşi Notificarea avea ca un prim termen scadent
data de 28 mai 2004 - când ISJ-urile ar fi trebuit
să trimită la DGÎP câte “o informare privind dimensiunea segregării la nivelul fiecărui judeţ”, cu
completarea unui tabel din anexa Notificării,
precum şi un “plan de măsuri iniţiat în vederea
eradicării acestui fenomen” – ISJ-urile nu s-au
conformat în totalitate, iar Ministerul s-a dovedit
a fi în incapacitatea de a gestiona şi interzice
segregarea romilor, respectiv de a monitoriza
procesul de desegregare.

În afara acestora, diferite organizaţii neguvernamentale şi cercetători s-au aplecat asupra acestor
două direcţii de acţiune şi au elaborat o serie
de rapoarte privind harta segregărilor în şcoli şi
grădiniţe, respectiv eforturile de desegregare
întreprinse de unităţile şcolare, dificultăţile şi
demersurile nepotrivite reperate. Aşa, de pildă, în
anul 2008, este editat Raportul UNICEF – Romani
CRISS, elaborat de Laura Surdu şi publicat
raportul doamnei Eniko Vincze (2008), pentru
zona bănăţeană.

Dar cauza principală a constituit-o însă faptul că
Notificarea, nefiind un Ordin, a fost percepută
de către administratorii şcolari, la nivelul inspectorilor şcolari generali, al directorilor de şcoli, al
învăţătorilor şi al diriginţilor ca o “simplă recomandare”, nu ca un “ordin”, încă de la emiterea
ei şi până recent (a se vedea, de pildă, articolele
din presa bihoreană din anul 2006). Evident,
emiterea unui Ordin şi urmărirea aplicării lui cu fermitate, care ar fi soluţionat multe dintre problemele
privind segregarea romilor în educaţie.

Evident, la rândul său, Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării, prin Secretariatul de Stat pentru
Învăţământul în Limbile Minorităţilor şi
Relaţia cu Parlamentul, a declaşant, din luna
august 2007, o serie de activităţi privind constatarea, monitorizarea şi soluţionarea situaţiilor
de segregare existente, cât şi prevenirea
segregărilor, la clasele I, a V-a şi a IX-a.

Acest lucru avea să se întâmple în anul 2007,
după patru ani, prin stăruinţa şi lobby-ul făcut
de Direcţia Generală Învăţământ în Limbile
Minorităţiilor şi Relaţia cu Parlamentul, de
organizaţia PER, organizaţiile rome Romani
CRISS, Amare Rromentza, Centrul de Studii
Rome al Universităţii Bucureşti, OSI Budapesta,
CRCR Cluj Napoca ş.a., prin emiterea Ordinului
1540/ 19 iulie 2007.

Astfel, anual, în intervalul aprilie - septembrie,
MECTS adresează inspectoratelor şcolare/directorilor de instituţii de învăţământ preuniversitar
recomandarea de a se include, în strategia de
dezvoltare instituţională, planuri operaţionale
specifice reducerii abandonului şcolar pentru
elevii cu vârsta între 6-16 ani şi respectarea cu
stricteţe a ordinului privind interzicerea segregării
(cu prilejul structurării claselor de început, cl. I,
cl. a V-a şi cl. a IX-a) şi respectarea planurilor de
desegregare (a eventualelor clase segregate).
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În acest sens, s-au transmis în ISJ-uri următoarele documente:
•

Adresa nr. 26372/12/02/2008, din partea Direcţiei Generale de Management al Învăţământului
Preuniversitar, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin care s-a solicitat
un raport privind situaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar segregate din judeţ, însoţit de
planurile de măsuri privind desegregarea atât la nivel de judeţ, cât şi pentru fiecare şcoală în
parte;

•

Raport privind situaţia segregării (aprilie 2008) elaborat de Unitatea de Implementare a proiectului
PHARE “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”;

•

Scrisoarea nr. 43395/16.01.2009, de la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor
şi Relaţia cu Parlamentul, privind, pe de o parte, aplicarea recomandărilor din Raportul de
cercetare, realizat de Romani Criss şi Reprezentanţa UNICEF, “Monitorizarea aplicării măsurilor
împotriva segregării şcolare în România” (publicat de MECI – DGILMRP în “Buletinul informativ
Învăţământul pentru romi” nr. 43395/16 ianuarie 2009), şi, pe de altă parte, transmiterea de
informaţii legate de situaţiile de segregare existente şi de modul în care au fost rezolvate, după
emiterea Ordinului MECT nr. 1540/19 iul. 2007;

•

Scrisoarea nr. 27416/19.02.2009, emisă de Cabinetul Secretarului de Stat, Iulia Adriana Oana
Badea, prin care s-au solicitat date privind situaţiile de segregare, măsurile de prevenire a
segregării copiilor romi de ceilalţi, cât şi cele de soluţionare a cazurilor de segregare existente,
pentru anii şcolari 2007/2008, 2008/2009 şi 2009/2010;

•

Nota nr. 34 830/04.06.2009 a Secretarului de Stat Iulia Adriana Oana Badea, prin care sunt
responsabilizaţi inspectorul şcolar general şi inspectorul pentru problemele educaţionale ale
romilor în îndeplinirea prevederilor Ordinului MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea
segregării şcolare a copiilor romi şi, de asemenea, în “monitorizarea gradului de implementare a
planurilor operaţionale specifice învăţământului pentru minoritatea romă”;

•

În luna mai 2009, pe baza raportărilor primite de la ISJ-uri, s-a întocmit un Raport cu privire
la situaţia segregărilor şi desegregărilor în învăţământ. Analizându-se materialele primite din
partea ISJ-urilor (120 pagini), s-a putut constata dorinţa unităţilor şcolare şi a ISJ-urilor de a
se stopa segregarea şi de a se lua măsuri de desegregare în cazul claselor/unităţilor şcolare
deja segregate;

•

Nota nr. 37.960/20.07.2008 (de la Cabinetul Secretarului de Stat, Iulia Adriana Oana Badea)
cu privire la prevenirea constituirii de clase segregate în anul şcolar 2009/2010 (la clasele I şi
a V-a, “de început”) .

•

în 2010, MECTS, prin Cabinetul Secretarului de Stat pentru Învăţământ în limbile minorităţilor,
Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele - a emis Notificarea nr. 28 463/3 martie 2010 privind
prevenirea şi eliminarea segregării preşcolarilor şi elevilor romi în sistemul şcolar, unele măsuri
de menţinere a studiului în limbile minorităţilor/a studierii orelor de limbă maternă în sistemul
educaţional din România;

•

în august 2010, Direcţia Genrală pentru Învăţământ în limbile minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul
şi Sindicatele a transmis ISJ-urilor scrisoarea nr. 28463/19.08.2010, în vederea prevenirii
segregărilor cu prilejul structurării grupelor de grădiniţă şi a claselor I şi a V-a în anul şcolar
2010/2011, cu termen de raportare 30 sept. 2010 (în contextul raportărilor făcute de Romani
CRISS la MECTS prilejuite de derularea proiectului FSE Paşi strategici pentru îmbunătăţirea
accesului la educaţie al copiilor romi).
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Fişă de proiect

„Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la
educaţie al copiilor romi”

Aplicant principal: Romani CRISS
Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Inovaţiei; Asociatia Şanse Egale (Salaj), Asociaţia
Alianţa Romilor din Galaţi (Galaţi); Asociatia Rroma Heart Ilo Rrom (Braşov)
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Perioada de implementare: ianuarie 2009 – decembrie 2011

Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea riscului de părăsire timpurie a şcolii în
rândul elevilor romi. Proiectul va avea în vedere
dezvoltarea unor programe integrate de implementare a metodologiei ORDINULUI 1540/ 19.07.2007
privind interzicerea segregării şcolare a copiilor
romi şi a ORDINULUI 1529/18.07.2007 privind
dezvoltarea problematicii diversitătii în curriculumul naţional, emise de Ministerul Educaţiei,
Cercetarii şi Tineretului (MECT).
Obiectivele specifice:
•
Să dezvoltăm planuri privind accesul egal
al copiilor romi în 90 de şcoli din 4 regiuni ale ţarii Nord-Vest, Centru, Sud-Est şi
Bucureşti-Ilfov pe o perioada de trei ani,
în vederea implementării metodologiei
ORDINULUI 1540/ 19.07.2007 privind interzicerea segregării copiilor romi, emis de
MECT
•
Să formăm 150 persoane din rândul personalului didactic pentru a lucra cu copiii
într-un mediu intercultural prin organizarea
unui număr de 6 sesiuni de formare, în 4
regiuni
•
Să imbunătaţim relaţionarea dintre elevii
romi şi neromi prin organizarea de 20 tabere
şi ateliere educaţionale pentru 500 elevi
din 4 regiuni
•
Să organizăm campanii de creştere a gradului de conştientizare în 40 comunităti, dintre
care 10 comunităţi tradiţionale, în vederea
prevenirii fenomenului de părăsire timpurie
a şcolii şi promovării a educaţiei interculturale în cele 4 regiuni

•

Să organizăm o campanie de lobby şi advocacy pentru adoptarea unor recomandări
generale cu privire la reducerea riscului de
părăsire timpurie a şcolii, în ultimul an de
derulare a proiectului

Rezultate asteptate:
•
90 de parteneriate încheiate cu şcoli din 4
regiuni ale României pentru aplicarea planurilor privind accesul egal al copiilor romi
la educaţie şi a activităţilor interculturale la
nivel de 4 clase din fiecare şcoala
•
6 sesiuni de formare a cadrelor didactice şi
inspectorilor şcolari
•
150 cadre didactice, manageri şcoli şi personal care lucrează cu elevi romi formaţi
în domeniul interculturalităţii, diversităţii,
desegregării şcolare
•
1 curricula de formare cadre didactice
în domeniul inteculturalitaţii, diversitaţii,
desegregării şcolare
•
90 de planuri anuale de activităţi interculturale pentru fiecare şcoala
•
90 de profesori responsabili cu implementarea planurilor de activităţi
•
90 de persoane publice şi/ sau reprezentanţi
ai minorităţilor care să disemineze mesajul
proiectului
•
90 parteneriate şcoală-comunitate-părinţi
pentru implementarea activităţilor de desegregare şi intercultural
•
10 ateliere educaţionale – 250 de elevi romi
admişi pe locurile alocate de Ministerul
Educatiei la liceu, participanţi ai atelierelor
educaţionale formaţi pe destigmatizare şi
afirmarea stimei de sine
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•
•
•

•
•
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10 tabere interculturale – 250 de copii
informaţi despre stereotipuri, prejudecăţi
90 de dezbateri în şcolile din 4 regiuni
Creşterea gradului de conştientizare a
20000 de persoane în vederea prevenirii
abandonului şcolar şi promovării educaţiei
timpurii
Reducerea numarului elevilor romi cu risc de
părăsire timpurie a şcolii în 4 regiuni ale ţării
Realizarea unui model de bune practici
privind desegregarea şi activităţile interculturale

•
•
•
•

Aplicarea Ordinului 1540 privind desegregarea şcolară şi a Ordinului privind educaţia
interculturală în 90 de şcoli din 4 regiuni
Întărirea relaţiei de colaborare dintre
şcoală-comunitate cu privire la importanţa
şcolii şi a educaţiei interculturale
Reducerea abandonului şcolar provocat de
segregare şi şcolarizare fără componenţa
educaţiei interculturale
Promovarea egalitaţii de gen între fetele şi
băieţii romi

“Şcoala tuturor copiilor“, un proiect care se desfăşoară în 90 de şcoli din 20 de judeţe

Cum a început proiectul

Selecţia şcolilor şi semnarea
parteneriatelor
Primul pas al proiectului, realizat cu sprijinul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi
al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar, a fost întocmirea
unei baze de date cu 264 de şcoli, în care învaţă
un număr mare de copii romi, raportat la întregul
număr de elevi ai şcolii respective.
În mod specific, şcolile au fost selectate în baza
următoarelor criterii: şcoli segregate şi/ sau şcoli
cu clase segregate (şcoli segregate rezidenţial,
şcoli segregate în comunitate mixtă, şcoli cu
clase segregate în comunităţi mixte); şcoli cu
număr semnificativ de romi (fără a fi segregate
sau cu clase segregate) pentru susţinerea
creşterii calităţii educaţiei; şcoli cu rata abandonului
şcolar ridicată, în care se acordă o atenţie deosebită
abandonului şcolar al fetelor; şcoli în care
condiţiile pentru deşfăşurarea procesului instructiv-educativ sunt improprii; şcoli în care
învaţă şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale
(CES). Din perspectiva beneficiilor pe care le-ar
putea aduce activităţile cu caracter intercultural,
din punct de vedere al selecţiei, s-a acordat o
atenţie specială şcolilor frecventate de elevii

romi din comunităţile tradiţionale, şcolilor din
zonele în care au avut loc conflicte interetnice,
şcoli care au fost incluse în programul PHARE.
Comisia de selecţie a identificat un numar de 120
de şcoli cu probleme deosebite în ceea ce priveşte
segregarea copiilor romi, calitatea foarte scăzută
a educaţiei şi abandonul crescut în rândul
romilor, proiectul urmând a se implementa în 90
dintre acestea.
Dosarul şcolilor selectate cuprinde atât un chestionar în care instituţiile de învăţământ detaliau
situaţia în care se aflau la momentul respectiv
din punctul de vedere al obiectivelor proiectului,
cât şi o fişă a comunităţii, în care sunt incluse
date referitoare la compoziţia etnică a localităţii,
situaţia infrastructurii, sistemul de transport, mobilitatea populaţiei şi relaţiile interetnice. Pentru a
eficientiza procesul de colaborare dintre partenerii
din cadrul proiectului şi şcolile vizate, au fost
încheiate parteneriate atât cu inspectoratele
şcolare judeţene din regiunile vizate, cât şi cu
şcolile şi unele primării, privind susţinerea şi
implementarea activităţilor prevăzute.

Comunitatea romilor din Cămăraşu
Populaţia localităţii Cămăraşu, judeţul Cluj, este
formată din români, romi şi maghiari. Comunitatea
romă este formată din circa 700 de persoane şi
este situată la trei kilometri de localitate. Majoritatea romilor fac parte din subgrupurile romunguri şi vătraşi, limba romani fiind cel mai des
folosită în conversaţie. Comunitatea de romi din
Cămăraşu este una dintre cele mai sărace din
ţară, potrivit unui studiu realizat de către Banca
Mondială. Principala sursă de venit a majorităţii
romilor din Cămăraşu o constituie venitul minim
garantat. O parte dintre romii acestei localităţi
îşi mai rotunjesc veniturile prin prestarea de
munci sezoniere în agricultură. Câţiva romi din

Cămăraşu au emigrat în alte ţări membre ale
Uniunii Europene, însă veniturile dobândite în
aceste ţări nu au contribuit în mod semnificativ
la îmbunătăţirea nivelului lor de trai.
Pentru romii din Cămăraşu, cea mai apropiată
grădiniţă se află în centrul satului, la trei kilometri
de comunitate, şi este frecventată de 30 de copii.
În comunitatea de romi, conform informaţiilor
oferite de către liderii locali, populaţia preşcolară
este formată din 70 de persoane, 30 dintre
aceştia având vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani,
restul de 40 având vârstele cuprinse între 6 şi 7
ani. Din cauză că reţeaua de transport public nu
9

Copiii din imagine merg zilnic şase km până la grădiniţă.
include şi comunitatea de romi, pentru a ajunge
la gradiniţă copiii romi parcurg distanţa de trei
kilometri (şase kilometri dus-întors) pe jos, indiferent de anotimp.
La şcoala din comunitate se predă limba romani
şi este angajat un mediator şcolar. Relaţia dintre
şcoală şi comunitate este apreciată ca fiind
foarte bună, părinţii romi manifestând un interes
10

deosebit faţă de situaţia educaţională a copiilor
lor. De asemenea, în comunitate activează şi un
mediator sanitar.
Problemele cele mai importante care au fost
identificate la nivelul comunităţii rome din
Cămărasu sunt sărăcia şi accesul îngreunat la
grădiniţă.

Comunitatea romilor din Babadag
Babadag este un orăşel din judeţul Tulcea, locuit de români, romi turci (Xoraxane) şi turci.
Numărul estimat al romilor din Babadag este
de 3000. Aceştia reprezintă aproximativ un
sfert din populaţia totală a oraşului. Majoritatea
romilor din Babadag sunt musulmani. Comerţul
reprezintă principala lor ocupaţie, dar o mare
parte a romilor din Babadag se bazează încă
pe venitul minim garantat. Migraţia membrilor
comunităţii rome din micul oraş tulcean este
orientată cu precădere către Portugalia.
Grădiniţa este frecventată doar de către 30 de
copii romi, din cauza drumurilor de acces foarte
proaste, a lipsei mijloacelor de transport în comun
şi a motivaţiei insuficiente a părinţilor.

În Babadag, sunt 120 de copii de vârstă
preşcolară, din care 70 au vârstele cuprinse
între 3 şi 5 ani, iar restul între 6 şi 7, potrivit
declaraţiilor liderilor locali.
Comunitatea de romi are patru mediatori sanitari,
însă, raportat la nevoile oamenilor, numărul lor
este insuficient. În comunitate există, de asemenea, o mediatoare şcolară. Relaţia dintre
scoală şi comunitate nu este foarte puternică, din
cauza lipsei de încredere reciprocă. Principalele
probleme identificate în comunitatea romilor
din Babadag sunt legate de accesul îngreunat
la educaţie, mariaje timpurii, lipsa locurilor de
muncă şi conflictele interetnice dintre romi şi
populaţia majoritară.

Cursurile de formare pentru
cadrele didactice
Pentru desfăşurarea activităţilor viitoare în şcoli,
Romani CRISS a organizat un curs de formare
pentru cadrele didactice care lucrează cu copii
romi, în şcolile partenere din proiect. O sută cincizeci
(150) de cadre didactice din cele peste 90 de
şcoli implicate au participat la cursuri de formare,
organizate în perioada 30 august – 13 septembrie,
în localităţile Cluj, Predeal şi Venus.
Cu această ocazie, cadrele didactice au dezbătut
teme precum istoria şi cultura romilor, educaţie
interculturală, discriminarea şi măsurile antidiscriminare din domeniul educaţiei şi despre elaborarea planurilor de activităţi la nivelul fiecărei
şcoli.
(http://www.romanicriss.org/Istorie_cult%20
romi_curs%20profesori_pasi%20strategici%20
educatie%20desegregare%202009-2011.pdf).
Împărţiţi pe grupe de lucru, în cadrul sesiunii
practice a fiecărui modul de formare, participanţii

au avut sarcina de a identifica tipuri de segregare
şi de a propune metode de intervenţie în sensul eliminării şi combaterii fenomenului. Măsurile
antisegregare identificate astfel, au constituit
punctul de plecare pentru planurile de activităţi
propuse pentru a fi implementate în fiecare şcoală.
Unul dintre principalele rezultate ale cursurilor
de formare pentru cadrele didactice a fost
conştientizarea de către participanţi a fenomenului
segregării şcolare a elevilor romi şi formele pe
care le imbracă această formă de discriminare.
Exemplele personale, soluţiile propuse de către
participanţi în vederea stopării fenomenului şi
solicitările repetate din partea acestora privind
nevoia de informaţie suplimentară din sfera temelor expuse în cadrul cursurilor au adus încă o
dată în atenţie importanţa includerii interculturalităţii
în curricula de formare a cadrelor didactice. Acest
fapt constituie una dintre recomandările emise
la finele activităţilor de formare.
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Cursul a fost foarte bine structurat, explicaţiile clare şi cu corelaţii logice relevante.
Este foarte util pentru implementarea ulterioară a proiectului.
Cadru didactic participant curs de formare Constanţa
Mi-aş dori ca aceste cursuri de instruire să se poată realiza cu întreg colectivul de cadre didactice
care fac parte din şcoli în care învaţă elevi romi sau de alte etnii.
Cadru didactic participant curs de formare Constanţa

Concluziile ce rezultă atât din chestionarele
de evaluare completate de participanţi la finele
cursurilor, cât şi din rapoartele trainerilor, denotă
faptul că fenomenul segregării era cunoscut
de către participanţi doar la nivel de principiu,
o mare parte a acestora afirmând că au aflat
despre problema segregării doar după emiterea
ordinului MEC nr. 1540/2007, însă notificarea
emisă de ministerul educaţiei în 2004 nu le este
cunoscută.
O altă problemă evidenţiată a fost faptul că nici
unul dintre participanţi nu avea cunoştinţă de
vreo măsură antisegregare adoptată la nivelul
şcolii pe care o reprezintă.

La finele cursurilor, în urma evaluării în ansamblu,
s-a concluzionat că planurile de desegregare
pentru fiecare şcoală în parte trebuie elaborate
în funcţie de tipul de segregare identificată, prin
includerea unor măsuri pregătitoare care să
preceadă mixarea efectivă a elevilor. În ceea
ce priveşte măsurile pregătitoare, două aspecte
au fost subliniate: recuperarea scolară a copiilor
romi, în vederea atingerii nivelului de echivalenţă
din punct de vedere educaţional între copiii romi
şi cei neromi şi implicarea în activităţi interculturale
comune a copiilor ce urmează a fi mixaţi.

Educaţia interculturală trebuie să cuprindă atât şcoala, cât şi societatea, atât orizontal, cât
şi vertical. Utilizarea metodelor centrate pe elev cât şi experienţa directă sunt necesare
pentru a putea creşte respectul pentru diferenţa şi sensibilitate interculturală. Educaţia
interculturală trebuie să ﬁe obiectul tuturor şcolilor din societatea de azi. Profesorul,
ca agent direct al schimbării trebuie să ofere experienţa de invaţare şi oportunităţi ce
acceptă şi promovează toate culturile în spiritul democraţiei”.
Marius Jitea, formator educaţie interculturală
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Planurile de desegregare trebuiesc elaborate în funcţie de tipul de segregare identiﬁcată

Elaborarea planurilor locale
Elaborarea planurilor a fost una din activităţile
iniţiate pentru a răspunde unor probleme grave
constatate în şcolile româneşti: părăsirea timpurie a şcolii şi segregarea scolară, problemă
care există în şcolile din toate regiunile care au
populaţie şcolară romă. La început, cadrele didactice au facut nişte schiţe de lucru, în care
au inclus activităţi interculturale şi nevoile
conştientizate ale fiecărei şcoli în parte. Apoi,
au fost adăugate activităţi privind istoria locului
unde trăiesc, cuprinzând aportul tuturor etniilor.
Iniţial, când s-a discutat despre interculturalitate, ideea majorităţii cadrelor didactice a fost
centrată pe festivaluri de dansuri şi recitaluri.
În urma informaţiilor primite la cursurile de formare, ideea de interculturalitate s-a diversificat
în ateliere de pictură, de poezie, întâlniri între
reprezentanţii şcolii şi cei ai comunităţii, dezbateri cu reprezentanţii/personalităţile din rândul
minorităţilor şi majorităţii, dar şi activităţi care să

răspundă problemei abandonului şcolar cauzat
de mariajele timpurii.
Totodată, pe lângă activităţile specifice, s-au identificat şi activităţi comune pentru atingerea obiectivelor
proiectului. Astfel, planurile locale includ activităţi care
să conducă spre mixarea claselor I şi a V-a, conform
ordinului nr. 1540/2007, care interzice segregarea şcolară a copiilor romi în şcoală, activităţi
interculturale ce vizează domeniul literaturii, artei,
sportului, comunicării, relaţionării, toate acestea
având ca scop final combaterea abandonului
şcolar şi îmbunătăţirea accesului elevilor romi
la educaţie.
Pe durata întregului proces de elaborare a planurilor locale, formatorii, împreună cu managerul
de proiect, managerii regionali şi reprezentantul Ministerului Educaţiei, au acordat sprijin
necondiţionat tuturor şcolilor care l-au solicitat.
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Poveşti în curtea şcolii, la Dârvari, judeţul Ilfov
Toamna trecută, elevii claselor întâi de la Şcoala
Dârvari, judeţul Ilfov, au fost surprinşi de doamna învăţătoare cu o lecţie mai puţin obişnuită:
o sesiune de citit poveşti în curtea şcolii, în aer
liber. Copii au fost încântaţi de propunere şi au
răspuns cu bucurie. Scopul acestei activităţi a
constat în prezentarea micilor elevi a unei părti
din cultura romilor, menită să sporească stima

de sine a copiilor romi. La această activitate au
participat elevi din două clase, fiecare având
câte 24 de copii. Cu acest prilej, elevii romi au
reuşit să conştientizeze faptul că nu trebuie
să le fie ruşine în a-şi recunoaşte apartenenţa
etnică. Povestea citită copiilor a avut ca subiect
un episod dintr-o familie de romi, ai cărei membri
îşi caştigă cu greu existenţa de zi cu zi.

“Copiii de la şcoala Agrij ascultă cu atenţie povestea citită de doamna învăţătoare”
Pentru a-şi ajuta familia, tatăl decide să plece din satul lui, împreună cu soţia şi copiii, în căutarea
unui loc de muncă. “Meseria e brăţară de aur” acesta e mesajul poveştii, pe care tatăl îl transmite
copiilor săi, iar învăţătoarea, elevilor care îi sorbesc din ochi fiecare cuvânt. Citind povestea ca pe
o pildă, învăţătoarea le explică copiilor faptul că nu e nici o ruşine să munceşti cinstit şi să caştigi
un ban onest, deoarece “cine nu munceşte acela nu mănâncă”. După ce termină de citit povestea,
doamna învăţătoare îi roagă pe elevi să vorbească despre propria familie, despre cum îşi câştigă
existenţa părinţii lor. De la clasa I A au răspuns opt elevi, iar de la clasa I B, nouă. Fiecare copil a
vorbit despre ce meserie au părinţii lor, despre cât de greu le este părinţilor lor să-i trimită la şcoală
şi să le asigure tot ce trebuie pentru traiul de zi cu zi. La terminarea orei, fiecare copil a primit un
exemplar al poveştii.

14

Campania de informare pentru
comunităţile de romi
Campania de informare a fost desfăşurată în
toate comunităţile arondate şcolilor din proiect
(inclusiv în comunităţi tradiţionale) şi a avut drept
scop conştientizarea membrilor comunităţilor
cu privire la importanţa educaţiei, dar şi promovarea egalităţii de şanse, prin intermediul
unor mesaje adecvate specificului tradiţional al
comunităţilor de romi. S-a accentuat componenta
interculturală a educaţiei şi importanţa acestora
în formarea tinerei generaţii. S-a insistat asupra
riscurilor pe care le comportă părăsirea timpurie
a şcolii şi asupra şanselor de evoluţie pe scara
socială pe care le oferă un nivel mai ridicat de
şcolarizare.

Reprezentantul Romani CRISS le vorbeşte elevilor despre importanţa educaţiei
Peste 3000 de copii şi părinţi romi au fost
informaţi şi consiliaţi în vederea prevenirii abandonului şcolar, a promovării educaţiei şi cu privire
la înscrierea la licee şi facultăţi pe locurile rezervate
romilor. În acest sens, au fost distribuite 9.500
de pliante informative.
S-a optat pentru o abordare inter-regională a campaniei, motiv pentru care implementarea a fost
realizată de coordonatorii de campanie selectaţi

din regiunile participante la proiect. S-a avut în
vedere componenţa echilibrată a echipei care
transmite mesajul către comunitate (10 femei şi 9
bărbaţi), membrii acesteia asumându-şi concomitent şi sarcina de a propune modele de reusită,
coordonatorii de campanie constituindu-se în astfel
de modele.
Coordonatorii de campanie au consiliat părinţii
preşcolarilor din grupa pregătitoare ce urmau să
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fie înscrişi în clasa I. De asemenea, au îndrumat
persoanele ce solicitau înscrierea în programul
”Şansa a doua”, cadrele didactice din şcoli, precum şi
reprezentanţii autorităţilor locale cu privire la măsurile
afirmative destinate copiilor romi, legislaţia antisegregare şi diversitatea culturală.
În mod special, în cadrul informării cu privire la
măsurile afirmative din educaţie au fost cuprinşi atât
părinţii şi elevii, cât şi cadrele didactice, prezentându-se calendarul şi documentele necesare admiterii elevilor romi pe locurile rezervate în licee,
SAM-uri şi facultăţi.
În cadrul campaniei s-a discutat cu părinţii şi despre
utilitatea constituirii unor grupuri de sprijinire a
şcolilor, alcătuite din părinţii copiilor cu vârstă
şcolară, având drept funcţiune realizarea unui
contact cât mai strâns şi mai eficient între familie
şi şcoală.

În cursul lunii septembrie, coordonatorii de campanie au îndrumat elevii care nu s-au înscris în
luna iunie la şcoală şi grădiniţă, pentru a-şi reglementa situaţia şcolară. De asemenea, s-a continuat
cu monitorizarea procesului de repartizare în şcoli
a celor înscrişi în clasele I şi a V-a pentru ca
repartizarea să nu fie facută pe criterii discriminatorii. Totodată, au fost eliberate recomandări
absolvenţilor care au solicitat continuarea studiilor pe
locurile speciale, la licee, SAM-uri şi facultăţi.
Componentele campaniei de informare au fost
adaptate permanent şi cu flexibilitate specificului prezentat de grupul ţintă, optându-se pentru o
abordare cât mai interactivă şi în corelare cu alte
activităţi din proiect, cum ar fi teatrul.

Alina Serban (o tânăra actriţă romă), a regizat şi montat o piesă de teatru, alcătuită
din cinci momente (“Şotronul”, “Mami nu mă lăsa să mă joc cu ţiganii”, “Poveste de
dragoste”, “Durerea e aceeaşi”, “Ignoranţa ucide”), avand drept subiect consecinţele
pe care le poate produce discriminarea romilor şi, astfel, contribuind la sensibilizarea
publicului faţă de problematica romă. Piesa de teatru a fost prezentată pe 10 şi 11
septembrie 2009, în trei locuri diferite: la Grădiniţa nr. 3 în Sinteşti, la Şcoala nr. 3
Sinteşti şi la Şcoala nr. 1 din comuna 1 Decembrie. În alte comunităţi, pentru copii
mai mari şi adulţi, s-a optat pentru vizionarea filmului „Dureri ascunse”, al regizoarei
Michelle Kelso.

Proiectul îşi propune diminuarea abandonului şcolar în rândul fetelor rome
16

În urma discuţiilor din comunităţi, au fost identificate o serie de probleme specifice care
impiedică accesul la educaţie al copiilor romi,
cel mai des menţionate fiind sărăcia şi percepţia
greşită a raportului dintre educaţie şi câştigul
imediat. Au fost şi comunităţi (Dobreşti, Tarcea,
Balc, Borumblaca, Roşiori, Budureasa, Ioanis)
în care, drept cauze ale abandonului şcolar şi
frecvenţei scăzute la şcoală în rândul fetelor
rome, au fost invocate tradiţia căsătoriilor timpurii şi cutuma potrivit căreia fetele n-au nevoie
de multă şcoală ca să devină soţii şi mame. În
comunităţile unde se constată promovabilitate
scăzută la testele naţionale, acestor cauze li se
adaugă lipsa unor modele pozitive, fluctuaţia
ridicată a cadrelor didactice, dezinteresul unora
dintre părinţi şi discriminarea.

Cele 12 comunităţi tradiţionale unde accesul
fetelor rome la şcoală este foarte redus (Toflea,
Ivesti, Babadag, Isaccea, Sintesti, Brateiu, Mal II,
Chercea, Sutesti, Lacul Dulce, Vişani şi Gradiştea)
au fost tratate specific, insistându-se îndeosebi
asupra şanselor pe care le oferă educaţia în
viaţă şi societate.
În cadrul campaniei, s-au implicat activ partenerii de
proiect (Asociaţia Şanse Egale, Alianţa Romilor
din Galaţi şi Rhoma Heart Ilo Rrom), care au
însoţit coordonatorii de campanie şi au facilitat
comunicarea cu reprezentanţii comunităţilor şi
ai şcolilor.
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Seara bunicilor:

„Bunico, cum era şcoala
pe vremea ta?”

În cadrul proiectului, unele dintre cele mai frumoase şi mai emoţionante momente au fost acelea în
care elevii s-au întâlnit cu bunicii lor, de la care au putut afla cum se trăia în urmă cu 60-65 de ani,
cum se desfăşurau orele la şcoală, câte clase se puteau face atunci, care erau posibilităţile reale
ale elevilor în acele vremuri, când nu prea era curent electric, iar internet şi google nu aparuseră
încă. Am selectat aici, un dialog care a avut loc între Adelina, o elevă de la Şcoala din Draghia, şi
bunica sa.
„Bunico, cum era la şcoala, pe vremea ta?”, a întrebat Adelina curioasă.
„Spre deosebire de tine, eu am avut o copilărie mult mai grea. Eu nu am avut multe din tot
ceea ce ai tu azi. Traiul în acele vremuri era foarte greu. Mergeam la şcoală, dar noi nu aveam
condiţiile de invăţat pe care le aveţi voi astăzi. La şcoală scriam cu tocul cu peniţă. Mi-a plăcut
să învăt şi de aceea am terminat opt clase. Le-am terminat greu, pentru că, după ce veneam de
la şcoală, trebuia să stau cu fraţii mei mai mici, să am grija de ei, pentru că părinţii mei erau la
muncă”, a povestit bunica.
„Ce-ţi plăcea să mănânci atunci, cu ce te jucai?”, a continuat dialogul Adelina.
„Mâncarea de bază era mălaiul, din care făceam mămăligă. Când se răcea, o puneam pe plită şi
o prăjeam. Pe atunci, nu aveam curent electric, iar seara aveam lumină de la o lampă cu petrol.
Când eram de vârsta ta, aveam doar două rânduri de haine şi în picioare purtam opinci. De
jucat, mă jucam cu păpuşi făcute din carpe”, a rememorat bunica.
„Acasă, te puneau părinţii să munceşti?”, a întrebat Adelina.
„Da, munceam pământul, aram cu bivolii, săpam, semănam, toamna mergeam la cules de
fructe. Iarna, munceam la războiul de ţesut. Erau alte vremuri, mult mai grele. Eu nu mâncam
atâtea dulciuri cât mănânci tu, pentru că nu aveam bani să-mi cumpăr. Când ne îmbolnăveam,
nu mergeam la doftori pentru că eram săraci. Ne tratam singuri, cu ce puteam”, a spus bunica.

Toţi ceilalţi elevi din clasa au ascultat captivaţi poveştile bunicii. Nici unul dintre ei nu şi-a putut imagina
cum puteau trăi bunicii lor în acele vremuri, fără televizor, radio sau internet. A fost o poveste de viaţă
care i-a trezit la realitate, care i-a facut să conştientizeze că ei beneficieaza de condiţii mult mai bune
pentru a merge la şcoală, pentru a învăţa, pentru a-şi termina studiile.
La fel de impresionantă a fost şi povestea altui bunic, Ioan Grigore, 81 de ani.
„Am avut norocul să pot merge la şcoală. Atunci, lumea era mult mai săracă. Am apucat să
termin şapte clase, alţii, numai patru, pentru ca aşa erau vremurile atunci. Nu prea aveam noi
timp de şcoală, pentru că trebuia să muncim, să aducem pâine acasă”, le-a povestit elevilor
Ioan Grigore.
Întrebat cum se juca atunci şi ce jocuri preferate avea, bunicul şi-a amintit:
„Mie îmi plăcea să mă joc “Baba oarba”. Înainte să mă pot juca cu prietenii mei de atunci, mai
întâi trebuia să termin treaba acasă. Trebuia să mulg oile, vacile, să le dau să mănânce… apoi
puteam să ies la joacă. Îmi mai plăcea să bat mingea, să joc fotbal. Voi, în ziua de azi, aveţi
mult noroc. Aveţi timp de învăţat, aveţi toate condiţiile”.

La sfârsitul orei petrecute cu elevii, bunicul Ioan Grigore le-a explicat tuturor cât de importantă este
educaţia, care îţi poate asigura un viitor şi un trai decent.
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Campania de informare pentru comunităţile de romi

Ora de interculturalitate
Romani CRISS şi partenerii săi din proiect au
constatat o anumită distanţare între copiii provenind din grupuri etnice diferite, din cauza
lipsei de relaţionare dintre aceştia. Specialiştii
implicaţi în acest proiect consideră că elevii

proveniţi din grupuri etnice diferite nu se reunesc
pentru a participa la activităţi comune din cauza
lipsei unei programe de interculturalitate pentru
ciclul primar.

La orele de interculturalitate, pozele cu părinţii şi bunicii i-au apropiat pe copii
Marius Jitea, de la Institutul Român de Training,
a fost cel care a realizat un modul de interculturalitate format din 10 mari teme: participarea,
valorificarea diferenţelor sociale şi culturale, discriminarea şi excluderea socială, stereotipuri şi
egalitatea de gen, siguranţa individuală şi teama
de sărăcie, media şi internetul, valori ale societătii
multiculturale, romii şi prejudecăţile individuale,
evidenţierea diferenţelor individuale şi descoperirea specificităţii şi unicităţii individuale. Modulul de interculturalitate a fost aplicat la clasele a

IV-a, din majoritatea şcolilor participante în proiect.
Temele abordate în acest modul s-au bucurat
de mare succes în rândul elevilor, deoarece
aceştia au perceput totul ca pe un joc interactiv,
care a oferit fiecărui copil ocazia să-şi spună
părerea despre fiecare temă abordată. Modulele
constituie un excelent model pentru aplicarea
Ordinului 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea
problematicii diversităţii în curriculumul naţional
la nivel gimnazial.

http://www.romanicriss.org/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=53
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În cadrul proiectului, copiii de toate etniile se pot cunoaşte reciproc la
orele de interculturalitate

CEAPA DIVERSITĂŢII
Teme: EVIDENŢIEREA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE
Din perspectiva Anexei 1 a ordinului 3774/22.04.2008, această activitate contribuie la atingerea
obiectivului 2 de referinţă, cu aplicabilitate directă pentru:
3.2. Analizarea în echipă a unor modalităţi de combatere, din perspectiva interculturalităţii, a
atitudinilor şi acţiunilor intolerante din şcoală, familie şi din grupul de prieteni
3.3. Analizarea în echipă a unor bariere care se pot manifesta în comunicarea interculturală
Durata: 50 minute
Număr participanţi: elevii de la o singură clasă
Scopul activităţii: accentuarea importanţei individului în comunitate/clasă, fără a face
clasificări în funcţie de specificul individual
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Evaluare generală: copiii îşi imbunătăţesc comunicarea, prin faptul că ajung să comunice
atât cu cei pe care „îi plac” cât şi cu cei cu care au dificultăţi în a comunica;
Obiective:
•
îmbunătăţirea comunicării între elevii aceleaşi clase;
•
evidenţierea şi valorificarea multiculturalismului la nivel de clasă;
•
accentuarea importanţei „microcomunităţii“ pe care o reprezintă clasa în scoală şi a
valorii pe care fiecare individ o aduce în această comunitate;
Desfăsurător:
•
Elevii trebuie să formeze un cerc interior şi un cerc exterior (stând ca straturile cepei);
elevii stau faţă în faţă în cupluri;
•
Fiecare cuplu trebuie să găsească (foarte repede) un lucru (obicei, aspect, mediu, atitudine...) ce au în comun şi să găsească o formă de a-l exprima (pot sa fie lăsaţi să
se exprime liber sau li se poate indica de fiecare dată ce anume să facă: „Cântaţi un
cantec!”, „ încercaţi să mimaţi…..”, „creaţi un poem în două linii”, „exprimaţi cu zgomot”,
„exprimaţi cu un simbol”...).
•
Odată realizat acest lucru, stratul exterior al cepei se mişcă spre dreapta şi fiecare cuplu
nou trebuie să găsească o similitudine şi să o exprime. Facilitatorul poate de asemenea
să dea indicaţii pentru tipul de similitudine (găsiţi o mâncare preferată de amândoi şi în
30 de secunde, completându-vă reciproc, spuneţi cum se prepară respectiva mâncare!,
găsiţi un lucru comun: ce nu vă place la amândoi la şcoală, în familie, muzică, obicei,
atitudine) şi spuneţi colegilor dacă aţi găsit acel lucru comun, mergând de fiecare dată
un pic mai „adănc” în cepele noastre;
•
Cuplurile trebuie să se schimbe de cateva ori, pană cand cercul este terminat (depinde
de mărimea grupului). O variaţie mai dificilă de căutare a diferenţelor în grup şi de
exprimare a complementarităţilor lor (sau găsirea unei expresii/situaţii ce le integrează
pe amandouă).
Debriefing şi evaluare
Ce asemănări /diferenţe ne-au uimit? Unde s-au înfruntat? Cât de mult diferenţele noastre
pot fi complementare?
Sfaturi pentru facilitator
Pentru a fi sigur că este inţeleasă activitatea de către copii, ar trebui să faci o demonstraţie
înainte să începeţi.
În timp ce elevii se mişca în cerc, e bine ca facilitatorul să noteze lucruri, reacţii şi atitudini
ale copiilor. Atunci când întalnesc în faţa lor un copil cu care de obicei nu se inteleg, un copil
de altă etnie, reacţia acestora este diferită, de aceea situaţiile pe care trebuie să le “imite”
trebuie să fie foarte aproape de caracteristicile individuale.
Odată ceapa completată, pe baza observaţiilor făcute facilitatorul poate începe o discuţie
cu elevii, discuţie ce trebuie să accentueze importanţa diferentelor individuale şi a acceptării
acestora de către toţi ceilalţi din jur. Ora se poate incheia cu intrebarea “Cum ar fi dacă toţi
am fi la fel ?”
Autor: Marius Jitea, consultant Romani CRISS în cadrul proiectului şi trainer la Institutul Român de Training.
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O oră de interculturalitate la Şcoala Dârvari-Ciorogârla
Mariana Sandu, fost cadru didactic, este parte
a echipei de proiect. Ea a predat la şcoală din
Dârvari-Ciorogârla la o ora de interculturalitate.
Şcoala din Dârvari este cochetă, bine îngrijită
şi utilată.
Directoarea scolii, Teodora Miclea, a mărturisit
Marianei Sandu că întregul colectiv de cadre
didactice al şcolii manifesta o preocupare
deosebită pentru educaţia copiilor romi, care
nu sunt judecaţi după culoarea pielii, ci după
calităţile lor individuale la invăţătură.
Teodora Miclea consideră că aceasta reţetă
va asigura şi în viitor un context favorabil
dezvoltării comunităţii rome din localitate.

Înainte de începerea orei de interculturalitate,
toate băncile din clasă sunt mutate mai în spate,
pentru a oferi copiilor spaţiu de desfăşurare.
Copiii sunt aşezaţi în două tabere, în spaţiul lăsat
liber de bănci. Pe un panou din partea stângă
a clasei scrie mare “Sunt de acord”, iar pe un
panou din partea dreaptă a clasei, “Nu sunt de
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acord”. În funcţie de afirmaţiile Marianei Sandu,
copiii vor alege unul dintre panouri, astfel încât
se vor forma două tabere. Totul este pregătit
pentru începerea orei, iar copiii par foarte curioşi
să afle care sunt provocările acestui joc. “Toţi
copiii cred că vacanţa ar trebui să fie mai lungă
decât şcoala”, le spune Mariana copiilor, care
aşteaptă apoi de la aceştia să vadă ce reacţie
au, ce panou vor alege. Se aşterne liniştea. Pentru câteva secunde, copiii rămân zâmbitori la locurile lor. Încet, încet, după ce se uită mai întâi
la doamna invăţătoare, copiii încep să meargă
unul câte unul către panoul pe care scrie mare
“Nu sunt de acord”. A fost de ajuns ca nehotărâţii
să opteze pentru cealaltă variantă, pentru ca
sub panoul pe care scria “Sunt de acord” să se
adune un număr egal de elevi. Împărţiţi în două
tabere, elevii încep să explice de ce au optat
pentru un anumit panou. “În vacanţă, copiii au
mai mult timp pentru a se juca, pentru a se uita
la desene animate, pentru a se plimba, pentru
a citi şi învăţa să lucreze la calculator”, explică
Daniel, unul dintre elevii care îşi doreşte ca

vacanţa să fie mai mare decât perioada şcolară.
Imediat îi dau replica elevii din cealaltă tabără,
care îi argumentează lui Daniel că “a invăţa lucruri noi şi a fi în compania colegilor de clasă,
pe care îi consideră prieteni buni, este mai important decât tot ceea ce înseamnă vacanţă, care
la un moment dat poate deveni plictisitoare”. Acest
punct de vedere îi determina pe copiii din tabăra
adversă să-şi schimbe părerea şi să treacă în
tabăra celor care cred că vacanţa trebuie să fie
mai mică decât perioada şcolară, asa cum este în
prezent. La final, un singur copil a rămas în tabara
celor care preferă vacanţele lungi, păstrându-şi
alegerea iniţială.
Copiii se adună din nou în mijlocul clasei,
aşteptând cu nerabdare al doilea enunţ al
Marianei. “Copiii săraci, spre deosebire de cei
bogaţi, merg rar în excursii” este afirmaţia care
i-a adunat pe toţi copiii sub un singur panou. Cu
toţii au fost de acord că elevii care provin din
familii sărace au posibilităţi mai reduse decât cei
care au părinţi bogaţi. La unison, copiii au concluzionat că elevii cu posibilităţi materiale mai
bune îi pot ajuta pe cei săraci cu donaţii în bani,
mâncare şi haine.
Enunţul “Banii sunt mai importanţi decât şcoala”
a creat din nou nedumerire în rândul elevilor,
deoarece aceştia nu ştiau sigur ce panou să
aleaga. Sub panoul cu “Nu sunt de acord” s-au
adunat elevii care au considerat că banii nu
înseamnă totul în viaţă şi că aceştia nu sunt
mai importanţi decât şcoala. Unul dintre elevi

chiar a afirmat că “atât timp cât înveţi bine, poţi
avea mai târziu un statut social respectabil, care
să-ţi asigure un nivel de trai decent”. Cealaltă
tabăra şi-a găsit şi ea adepţi în rândul elevilor
care, dând exemple de fotbalişti, cântăreţi
de manele sau îmbogăţiţi peste noapte, cred
că banii sunt mai importanţi decât şcoala. De
aceasta dată, s-a format şi o a 3-a tabără, cea
a nehotărâţilor, care nu au ştiut către ce panou
să se îndrepte. Foarte repede, adepţii taberei
nehotărâţilor au fost convinşi de colegii lor din
tabăra celor care nu sunt de acord că banii sunt
mai importanţi decât şcoala să li se alăture. În acest
mod a decurs şi restul orei de interculturalitate.
Modul în care au interacţionat copiii, fără a lua în
calcul originile etnice, culoarea pielii, înălţimea,
hainele sau culoarea ochilor ne-au demonstrat
că percepţia lor asupra convieţuirii într-o societate multietnică exclude toate elementele
menţionate mai sus. Totuşi, această mentalitate
ar trebui implementată şi adulţilor, care încă
mai judecă oamenii în funcţie de culoarea pielii,
apartenenţa etnică şi statut social. Este important
faptul că elevii români care au participat la ora
de interculturalitate nu şi-au judecat colegii
romi după culoarea pielii, apartenenţa etnică şi
îmbrăcăminte. Concluzia acestui experiment e
că elevii nu dau importanţă acestor detalii, aşa
cum o fac adulţii.
„Copiii sunt extraordinari şi interactioneaza între
ei, ignorând culoarea pielii, într-un fel în care
te determină să îţi doreşti ca toţi adulţii să fie
copii”, a afirmat Mariana Sandu, la sfârşitul orei
de interculturalitate

Orele de interculturalitate îi invaţă pe copii că sunt diferiţi, dar egali.
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Maia Morgenstern

a interpretat pe lupul
cel rău din “Scufiţa
Roşie” pentru copii

Romani CRISS a reuşit să producă o surpriză
extraordinară elevilor romi şi neromi de la Şcoala
cu clasele I-IV din Chitila-Rudeni: pe 15 martie
2010, marea actriţă Maia Morgenstern a acceptat
invitaţia Romani CRISS de a interpreta în faţa
copiilor rolul lupului cel rău din povestea “Scufiţa
Roşie”. Partenerii de scenă ai marii actriţe au fost
elevele Alisia şi Oriana, care au interpretat rolurile
Scufiţei Roşii, respectiv Bunicuţa. Talentul deosebit al actriţei Maia Morgenstern i-a vrăjit rapid
pe copii, care s-au simţit parte din poveste şi din
piesa de teatru pusă în scenă. Niciunul din cei
aproape 100 de copii nu a fost lăsat de-o parte.
Prin modificarea din mers a poveştii, s-a făcut loc
altor personaje: 15 scufiţe, 20 de bunicuţe, 17 lupi
şi 50 de vânători. Maia a fost vizibil impresionată
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de talentul extraordinar al copiilor, cărora le-a
promis că se va întoarce în mijlocul lor pentru a
pune pe picioare un club de teatru. Entuziasmaţi
de propunere, copiii şi-au exprimat dorinţa de a
pune în scenă o stagiune completă, din care îşi
doresc să nu lipsească poveştile lor preferate:
“Prinţesa Degeţel”, “Hansel şi Gretel” şi “Punguţa
cu doi bani”.
Cu această ocazie, Radio Romania, unul dintre
principalii susţinători ai campaniilor “Donează
o carte”, a donat cărţi şi audiobookuri pentru
biblioteca şcolii şi şi-a manifestat dorinţa
de a susţine şi pe viitor iniţiativele Romani
CRISS orientate către imbunătăţirea situaţiei
educaţionale a copiilor defavorizaţi.

Conferinţa naţională

“Calitatea educaţiei romilor
din România: între analize şi
perspective comune”

organizată la Senatul României
În perioada 10-11 iunie 2009, Romani CRISS şi
Centrul Rromilor “Amare Rromentza” au organizat,
la Palatul Parlamentului, conferinţa naţională cu
tema “Calitatea educaţiei romilor din România:
între analize şi perspective comune”. La
conferinţă, au fost invitaţi reprezentanţi ai ONGurilor rome, ai autorităţilor locale şi centrale, lideri
romi şi părinţi. S-au discutat viziunile legate de
educaţia romilor, diferenţele existente la nivelul
organizaţiilor romilor cu privire la acest subiect
şi a stabilit o serie de prioritati comune în ceea ce
priveşte accesul la educaţie al copiilor romi.
Conferinţa a fost structurată pe opt grupuri de
lucru, astfel:
•
calitate şi performanţă în educaţie;
•
participare şcolară şi abandon;
•
segregare şi desegregare;
•
participarea familiei şi a comunităţii în procesul de educaţie; resursele umane din
invăţământ, incluziune etno-educaţională;
•
servicii sociale pentru copii, finanţarea
unităţilor de invăţământ şi educaţia
continuă, pe întreaga perioadă a vieţii.
Unul dintre principalele rezultate ale conferinţei
a fost dialogul constructiv dintre organizaţiile
rome şi instituţiile statului. La propunerea Romani

CRISS s-a încercat constituirea unei comisii ministeriale pentru romi la Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării. Până în prezent, această comisie nu a
fost infiinţată.
Tot în cadrul acestui eveniment, s-a propus includerea în Legea educaţiei naţionale a unor
prevederi clare privind interzicerea segregării
şcolare a copiilor romi şi promovarea diversităţii
culturale. De asemenea, s-a convenit asupra
elaborării unor măsuri care să prevadă includerea diversităţii culturale în curricula de formare
a cadrelor didactice şi în curricula naţională şi
evaluarea periodică a resurselor umane din
invăţământ care lucrează cu copiii romi.
În urma dezbaterii, a rezultat un document
comun al organizaţiilor rome prezente
care punctează problemele, soluţiile şi
recomandările cu privire la educaţia romilor.
Alături de reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale rome şi nerome, inspectori pentru
romi, profesori de limba romani, părinţi ai elevilor
romi, cercetători independenţi, reprezentanţi ai
instituţiilor statului, la conferinţă a fost prezentă
şi d-na Ecaterina Andronescu, fost ministru al
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Conferinţa naţională “Calitatea educaţiei romilor din România: între analize şi perspective
comune” a fost prezidată de către Mircea Geoană, preşedintele Senatului.
Detalii despre rezultatele concrete ale conferinţei puteţi citi accesând linkul:
http://www.romanicriss.org/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=11
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“Sunt esenţiale
desegregarea şcolară, educaţia
după şcoală şi organizarea
permanentă a activităţilor
intercultural”
Terezia Doghi:

Terezia Doghi, coordonator de campanie, regiunea Nord-Vest – Cluj Napoca
Reporter: - Care au fost aşteptările
dumneavoastră la începutul acestui proiect?
Terezia Doghi: - Personal, aş dori ca, în acest
proiect, suportul material să fie centrat mai mult
sau în special pentru copiii romi şi familiile din
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care provin aceştia. De asemenea, am avut şi am
aşteptări în ceea ce priveşte îmbunătăţirea frecvenţei
şcolare a copiilor romi şi participarea crescută a acestora la educaţie. Nu în ultimul rând, am speranţa ca,
la finele acestui proiect, unul dintre rezultate va fi
imbunătăţirea semnificativă a calităţii educaţiei

şi în şcolile în care învaţă cu precădere elevi
romi. Un alt aspect foarte important care trebuie
avut în vedere atunci când vorbim de creşterea
participării la educaţie a copiilor romi este
îmbunătăţirea situaţiei sociale a familiei de romi,
astfel încât familia să-şi poată permite să-şi trimită
copiii la şcoală. Aşteptări importante planează
şi asupra soluţionării cazurilor de segregare în
educaţie şi sperăm că, la finele proiectului, ne
vom bucura de o situaţie schimbată în bine. În
ceea ce priveşte dinamica activităţilor din proiect,
din punct de vedere personal aş stimula cadrele
didactice din şcolile participante să desfăşoare
mai multe activităţi interculturale cu copiii.
Reporter: - Ce aţi găsit în şcolile din regiunea
dumneavoastră la începutul proiectului?
Terezia Doghi: - Activez în organizaţia Amare
Phrala –Fraţii Noştri de 14 ani, timp în care am
participat în mai multe proiecte pe educaţie şi
cunoşteam foarte bine situaţia din şcoli, mai ales
în ceea ce priveşte segregarea, situaţia financiară
precară a familiilor din care provin majoritatea elevilor romi, situaţia locuirii şi a problemelor cu care
se confruntă romii zi de zi. Problemele întâmpinate
de copiii romi din şcolile în care lucrez în cadrul
acestui proiect sunt următoarele: segregarea atât rezidenţială a şcolilor, cât şi segregarea pe
clase, rasismul cadrelor didactice, calitatea
deplorabilă a invăţământului. Când spun acest
lucru, mă gândesc că am întâlnit mulţi copii de
clasa a VIII-a care nu ştiu să scrie şi să citească.
Una dintre problemele cele mai des întâlnite este
sărăcia, care conduce la imposibilitatea părinţilor
de a-şi trimite copiii la şcoală. Copiii din familiile
sărace care merg la şcoală sunt supuşi riscului
de abandon şcolar, deoarece părinţii lor la un moment dat nu vor mai avea bani să-i trimită la şcoală
şi există posibilitatea să-i trimită la muncă.
O altă problemă gravă întâlnită de mine este
intoleranţa cadrelor didactice faţă de copiii romi.
În majoritatea cazurilor depistate de noi, această
intoleranţă este coborâtă cu o indiferenţă maximă.
De asemenea, există presiuni pe care părinţii
majoritari le exercită asupra cadrelor didactice,
pentru a separa copiii romi de cei neromi. În unele
cazuri, aceste presiuni sunt amplificate chiar de
către reprezentanţii primăriilor. Părinţii majoritari
ameninţă că îşi transferă copiii la alte şcoli, iar
cadrele didactice devin foarte inventive în a separa
copiii pe criterii etnice.

Reporter: - Care sunt mijloacele de intervenţie
pe care le-aţi utilizat în vederea contracarării
problemelor menţionate?
Terezia Doghi: - În proiectul “ Paşi strategici
pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al
copiilor romi” am realizat, începând cu anul
2009, campania de informare în cele 14 şcoli
din judeţul Cluj. În această campanie, am adus
la cunoştinţă factorilor decizionali din cadrul
fiecărei unităţi administrative teritoriale, dar şi
a comunităţilor de romi şi a cadrelor didactice
(director, învăţători, profesori), importanţa
participării copiilor romi la educaţie. Am realizat
inclusiv şedinţe de consiliere individuală şi de
grup. De asemenea, în cadrul campaniei au fost
distribuite materiale.
Mai mult, pentru a sprijini un acces cât mai bun al
copiilor romi la educaţie şi a asigura un parcurs
fără obstacole majore al acestora, consider că
familia romă trebuie sprijinită pentru a atinge un
nivel de trai decent. Mai departe, este esenţială
desegregarea şcolară, educaţia după şcoală şi
organizarea permanentă a activităţilor cu caracter
intercultural.
În ceea ce priveşte calitatea educaţiei, eradicarea
şi combaterea segregării, sunt de părere că se
impune monitorizarea permanentă a şcolilor în
care s-au întâmplat astfel de lucruri. Monitorizarea ar trebui făcută de către o comisie formată
dintr-un reprezentant al Ministerului Educaţiei,
unul din partea inspectoratului şcolar judeţean
şi cel puţin un reprezentant al organizaţiilor
neguvernamentale rome active în domeniul
educaţiei. În timpul monitorizării, cunoştinţele
copiilor romi ar trebui verificate în mod aleatoriu,
pentru că numai astfel se poate verifica nivelul
cunostinţelor asimilate, pentru că simpla prezenţă
la cursuri şi nota de trecere nu sunt suficiente
pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor. Aceste
lucruri sunt suficiente pentru a menţine posturi
ale anumitor cadre didactice.
Reporter: - Mai devreme aţi vorbit despre implicarea primăriilor în procesul segregării şcolare
a elevilor romi. Ne puteţi da un exemplu?
Terezia Doghi: - Dintre cele 14 şcoli în care
îmi desfăşor activitatea, şase au probleme
deosebite. Într-una dintre şcoli, directorul este
o persoană foarte deschisă şi dispusă să
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Terezia Doghi, pe teren, printre romii pe care îi ajută zilnic
soluţioneze problemele de la nivel educaţional
ale comunităţii rome. Acest lucru l-am observat
atât eu, cât şi părinţii copiilor romi din comunitate.
Cu toate acestea, în şcoala pe care o conduce
există o clasa segregată în care învaţă numai
elevi romi. Acest fapt a fost cauzat de atitudinea
unor cadre didactice ”binevoitoare”, care aveau
în clasele lor copii romi de care au vrut să se
debaraseze. Astfel, au găsit soluţia de a-i lăsa
repetenţi pe toţi, apoi i-au concentrat în această
clasă pentru a nu rămâne neşcolarizaţi. Prin acest
tertip, au reuşit să formeze o clasă exclusiv din
elevi romi. Domnul director m-a asigurat că
anul viitor va realiza mixarea claselor, pentru
a desfiinţa acea clasă segregată. Precizez că,
în acest caz, segregarea elevilor romi într-o
singură clasă a fost facută cu acordul primarului
din acea localitate.
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Reporter: - Care sunt principalele probleme,
din punct de vedere al educaţiei, acuzate de
către comunităţile rome în care activaţi?
Terezia Doghi: - Cred că principala problemă
a familiilor rome este sărăcia extremă, care îi
împiedică pe părinţi să îşi trimită copiii la şcoală.
Pe planul doi, se află dezamagirea părinţilor
romi la adresa calităţii educaţiei pe care o primesc copiii lor. Ei îşi cheltuiesc veniturile modeste pe
care le au în speranţa ca şcoala le va oferi copiilor lor
o educaţie de calitate. Din păcate, majoritatea
părinţilor romi constată cu mâhnire că lucrurile
nu stau aşa, deoarece văd că şcoala le separă
copiii în clase segregate, iar rezultatele la
învăţătură sunt modeste. În planul al treilea ar
fi accesul îngreunat la şcoală al copiilor romi de
la ţară. După absolvirea învăţământului primar,
aceşti copii nu au mijloc de transport pentru a se
deplasa la şcolile cu clase V-VIII.

Brigitta Daniela Buda, directoarea Şcolii
cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” din
Baia Mare, Judeţul Maramureş

“Orice formă
de segregare e
gravă, dar cea mai
gravă este cea în
care majoritarii nu
vor să aibă contact
cu minoritarii”

Reporter: - Cum apreciaţi curicula cursului
de formare pentru profesori?

clase segregate? Puteţi enumera încă două
probleme majore?

Brigitta Daniela Buda: - Ar fi interesantă şi o
informare în legatură cu bugetul alocat fiecărei
şcoli, pentru a putea stabili strategia de lucru în
proiect.

BDB: - Cel mai mare dezavantaj al elevilor care
învaţă în clase segregate este formarea unei
păreri deformate despre sine: majoritarii vor
crede că sunt superiori, în timp ce minoritarii vor
crede că sunt inferiori. De asemenea, celor două
tipuri de elevi le-ar fi încălcate unele drepturi
prevăzute în convenţia cadrul pentru apărarea
drepturilor omului.

Rep.: - Dacă aţi putea schimba ceva în curicula,
care ar fi acest lucru?
BDB: - Aş acorda mai mult timp şi mai multe detalii.
La elaborarea planului local, de exemplu, deoarece
unii participanţi ar putea avea nevoie de o pregătire
mai detaliată pentru elaborarea unei strategii.
Rep.: - Care vi se pare a fi cea mai gravă formă
de segregare? Dar cea mai puţin gravă?
BDB: - Orice formă de segregare e gravă, dar
cea mai gravă este cea în care majoritarii nu vor
să aibă contact cu minoritarii.
Rep.: - Presupunem că aţi preda la o clasă
segregată şi aveţi posibilitatea de a aduce
ceva nou. Care ar fi elementul de noutate
sau de schimbare pe care l-aţi aduce?
BDB: - Aş insista pe activităţi de comunicare. Aş
organiza un parteneriat cu altă clasă, în cadrul
căruia să fie activităţi comune ale copiilor din
acele clase, care să faciliteze comunicarea.
Rep.: - În opinia dumneavoastră, care ar fi cel
mai mare dezavantaj al elevilor care invaţă în

Rep.: - Ce v-a adus nou acest curs?
BDB: - Acest curs mi-a adus informaţii noi, mai
ales în ceea ce priveşte clarificarea conceptului
de segregare, clarificarea modului de realizare
a unei strategii de planificare şi informaţii despre
istoria romilor.
Rep.: - Care au fost aşteptările dumneavoastră
înainte de începerea cursului?
BDB: - Nevoia de orientare în organizarea proiectului în şcoală, definirea obiectivelor,
activităţilor eligibile în proiect, organizarea
din punct de vedere al bugetului proiectului,
deoarece pe baza bugetului putem organiza
tipurile de activităţi planificate.
Rep.: - Care vi se pare a fi cea mai de folos
informaţie primită cu ocazia cursului?
BDB: - Toate informaţiile primite la curs sunt
foarte folositoare. Cursul mi-a oferit posibilitatea
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de a găsi o formă de a coordona toate activităţile
din şcoală pentru a obţine rezultate mai bune cu
elevii şi dascălii, pentru a promova o imagine
pozitivă a şcolii şi a îmbunătăţi calitatea actului
educaţional în şcoala noastră.
Rep.: - Cum aţi descrie interculturalitatea, în
sens larg?
BDB: - Consider că a fi diferit e un lucru bun, face
viaţa mai interesantă. Interculturalitatea reprezintă
dorinţa de a afla lucruri care diferenţiază şi lucruri asemănătoare dintre diferite culturi; ne
poate face să ne înţelegem mai bine pe noi
înşine, ne poate face mai buni faţă de noi şi faţă
de cei din jur. Comunicarea interculturală duce
la îmbunătăţirea stimei de sine, a persoanei, şi

la acceptarea şi aprecierea valorilor proprii şi
ale celor din jurul nostru. Între activităţile interculturale pe care le organizăm în şcoala noastră
sunt şi cercurile de creaţie „Steluţe rome”. Trupa
de dansuri „Steluţe rome” şi trupele de dansuri
populare româneşti sunt mândria şcolii. De
doi ani încercăm să obţinem finanţare pentru
a participa cu trupa „Steluţe rome” la festivalul
organizat de 8 aprilie în localitatea Chandigarh
din India. Solicităm sprijinul Romani CRISS pentru a
obţine finanţarea necesară. Am dori, de asemenea,
să putem continua publicarea celor doua reviste
„Steluţe rome” şi „Margaritare” poate într-o nouă
formă care să le reunească. Dorim să organizăm
şi o conferinţă internaţională pe teme de interculturalitate, şcoala noastră fiind gazdă.

Jurnal de campanie
Din dorinţa de a reda cât mai mult din ceea
ce înseamnă implementarea proiectului am
realizat o rubrică specială intitulată “Jurnal de
campanie”, în care coordonatori de campanie
care activează în proiect ne vor impărtăşi atât
aspecte ale experienţei lor de lucru cu instituţiile
de învăţământ cuprinse în proiect, cât şi opinii
legate de situaţia actuală a comunităţilor de
romi pe raza cărora activează.

Vyvy Tudorache,
coordonator de campanie,
judeţul Ilfov: “Greutăţile
părinţilor se răsfrâng
asupra copiilor”
În anul 2004, am început să predau limba
romani la Scoala nr. 3, din Sinteşti. De atunci,
am început să conştientizez problemele mari
pe care le întâmpinau copiii romi. Greutăţile pe
care le au părinţii - starea materială precară,
analfabetismul, lipsa locuinţelor pentru cei care
locuiesc în corturi, lipsa documentelor de identitate, mariajele timpurii şi suport social aproape
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inexistent - se răsfrâng asupra copiilor. Toţi aceşti
factori determină un grad scăzut de şcolarizare
şi un grad ridicat al abandonului şcolar. Comunitatea de căldărari este, după părerea mea, una
dintre comunităţile care au cel mai mult de suferit.
Stilul de viaţă nomad, pe care unii dintre ei încă
îl mai practică, influenţează negativ procesul de
şcolarizare a copiilor. Deoarece lipsesc mult de
la şcoală, copiii romi nu reuşesc să-şi consolideze cunoştinţele de bază, cum ar fi cititul şi socotitul. Slaba comunicare dintre romi şi populaţia
majoritară este influenţată de faptul că romii din
Sinteşti nu cunosc foarte bine limba română.
Analfabetismul părinţilor este o altă cauză care îi
împiedică pe copii să înţeleagă tainele învăţării,
însă lucru cel mai grav este lipsa documentelor
de identitate. Din cauza acestora, aceşti copii
nu există, din punct de vedere legal, şi de aceea
nu beneficiază de drepturile elementare de care
ar trebui să beneficieze orice copil: dreptul la
nume, dreptul la asistenţă socială şi dreptul la
asistenţă medicală. Autorităţile locale se implică
foarte puţin sau deloc în remedierea acestor
probleme.
Din păcate, mariajele timpurii, care sporesc
abandonul şcolar în rândul fetelor rome, se
practică şi în zilele noastre. Părinţii se gândesc

că multe probleme vor putea fi soluţionate în
acest mod. Implicarea mea în acest proiect
educaţional, dar şi munca de mediator şcolar
pe care o desfăşor, fac parte din dorinţa mea
de a da o mână de ajutor acestor copii. În
cele şapte şcoli în care activez pentru implementarea proiectului, am întâlnit copii romi cu
probleme deosebite. Segregarea şcolară, din
câte am observat, există în continuare, însă
într-o formă mai puţin agresivă. Reprezentanţii
şcolilor se folosesc de faptul că elevii nu-şi asumă
identitatea etnică şi, în felul acesta, împărţirea
proporţională a copiilor poate fi greu verificată.
Părinţii neromi nu admit că în clasele în care
sunt copiii lor să înveţe şi copii romi. În şcolile
în care directorul încearcă să rezolve această
problemă, părinţii neromi folosesc o formă de
presiune foarte eficientă: ameninţă că-şi retrag
copiii de la şcoala respectivă pentru a-i înscrie
la o altă şcoală. Din acest motiv, directorii fac
mici “concesii” şi acceptă înscrierea copiilor la o
anumită clasa sau cadru didactic.

La începutul acestui proiect, am aplicat chestionare în 11 şcoli. Cred că răspunsurile primite
cu această ocazie au arătat adevărul doar în
proporţie de 60%. Întrebările privind structura
claselor au pus în dificultate directorii şcolilor.
Totuşi, faptul că o parte dintre ei a dorit să participe
la proiect reprezintă un pas către schimbarea
în bine a acestei situaţii. Personal, sper ca la
sfârşitul perioadei de implementare să avem
parte de concluzii pozitive.

Alina Şerban, o tânără
actriţă de etnie romă, a
cărei viaţă bate filmul
Ceea ce o deosebeşte pe Alina Şerban de
ceilalţi semeni ai săi este încrederea deosebită
pe care o are în propriile forţe şi în dorinţa ei
extrem de puternică de a ieşi învingătoare din
orice confruntare cu vicisitudinile sorţii. Alina
reprezintă exemplul viu pentru noi toţi a faptului
că şi în zilele noastre succesul poate fi atins
şi fără a face compromisuri. Am rugat-o să ne
spună câteva lucruri despre cele mai importante
momente ale vieţii sale, iar rezultatul a fost o
scrisoare pe care am considerat necesar să o
împărtăşim tuturor cititorilor revistei ”Şcoala tuturor
copiilor”.
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“Expeditor: Creatoarea de vise, Alina Şerban
Destinatar: cititorii prezentei reviste
Dragi cititori,
Eu am venit pe această lume ca un vis devenit realitate pentru mama mea, care vroia să aibă o fată, după ce îsi pierduse
o ﬁica în vârstă de un an. Aveam opt ani când familia mea şi-a pierdut casa din cauza problemelor ﬁnanciare. Atunci
am fost nevoiţi să locuim într-o casă de chirpici, fără utilităţi, cu un acoperiş neizolat şi cu şobolanii pe post de musaﬁri
care ne vizitau foarte des, la orice oră. Mama a avut mai multe locuri de muncă pentru ca familia mea să aibă un venit
decent, încercând totodată să amelioreze condiţiile vitrege în care locuiam. Uitându-mă la mâinile ei, a căror piele era
tăbăcită de atâta muncă, şi văzând-o cum caută în gunoi după sticlele de plastic pe care le foloseam pe post de lemn de
foc, mi-am spus că trebuie să merg la şcoală în continuare, cu toate că nimeni din familia mea nu depăşise nivelul şcolii
primare. De ﬁecare dată când îmi era ruşine pentru condiţiile în care locuiam, sau pentru că eram de etnie romă, când
simţeam că nu am nicio şansă de a deveni cineva în viaţa asta, mă refugiam în propria-mi imaginaţie.
Faptul că am dat frâu liber imaginaţiei şi am acţionat în funcţie de ea pentru a întreţine o atmosferă plăcută în familie,
mi-a permis să-mi păstrez nealterate spiritul şi pofta de viaţă. Totodată, mi-am dat seama că îmi plăcea foarte mult
ceea ce făceam. Mintea mea era spaţiul în care mă jucam. Tot aici îmi ﬁxam mici obiective, pentru a căror îndeplinire
munceam din greu. Astfel, nu mă focusam asupra lucrurilor pe care nu le aveam, ci mă concentram asupra obiectivelor
pe care vroiam să le ating. Acest mod de a gândi m-a salvat în timpul grelelor încercări prin care am trecut, atunci
când mama mea a fost dusă la închisoare. Doi ani mai târziu am rămas şi fără tată, care a decedat. Am folosit din nou
metoda prin care am reuşit să mă concentrez asupra obiectivelor pe care trebuia să le ating şi nu pe lucrurile pe care
nu le aveam, de aceasta dată rugând autorităţile statului să mă plaseze în regim de urgenţă într-una din instituţiile de
protecţie a copilului, fapt care mi-a permis să-mi continuu studiile şi să mă concentrez asupra lor.
În timpul liceului, am aﬂat că există un curs gratuit de actorie pe care am decis să-l urmez. Aici am intrat în contact,
pentru prima dată, cu lumea teatrului, din care nu am mai vrut să plec niciodată. Acum, după ce mi-am luat diploma
de actor profesionist, înteleg că această foaie de hârtie stă mărturie că am ţinut cu fermitate să îmi ating obiectivele,
dăruindu-mă 100% pentru îndeplinirea lor şi punând suﬂet în tot ceea ce fac.
Diploma de actor profesionist este, în acelaşi timp, dovada că în tot ceea ce am făcut, cu propriile forţe, nu am fost
niciodată singură, pentru că am primit sprijin şi încurajări de la mulţi oameni. Unul dintre aceşti oameni este Anca
Păduraru, care m-a încurajat să îndrăznesc a ţinti cât mai sus, la stele, şi niciodată să nu-mi ﬁe teamă să visez să
ajung acolo, atâta timp cât muncesc din greu.
Astfel, în ciuda tuturor opreliştilor, inimaginabilul s-a produs şi am ajuns să studiez, pentru un semestru, la Tisch,
în New York, în primavara lui 2009. A fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea de până acum şi nu mă refer
numai la frumuseţea locului şi a multitudinii de culturi întâlnite acolo, ci la faptul că am avut ocazia să mă concentrez
doar asupra a ceea ce îmi place să fac cel mai mult: să joc. Am avut ocazia de a învăţa de la unii dintre cei mai buni
profesori din domeniu, îmi era permis să fac greşeli şi să învăţ din ele. Am avut acces la informaţii care nu există nici
măcar în bibliotecile universitare din România.
În timpul celor patru luni de studiu la Universitatea din New York, parcă auzeam tot timpul versurile ”dacă voi reuşi
aici, voi reuşi oriunde”, care mi-au ghidat paşii în ﬁecare zi. Pentru mine, ﬁecare zi petrecută în New York a fost o
ocazie de a aﬂa mai multe despre mine, despre lume şi despre arta mea. În New York, încrederea în mine a crescut
într-un ritm inimaginabil, pentru că am realizat ce impact poate avea un artist în societate. În România, acest lucru
nu este nici pe departe la fel.
După ce m-am întors acasă, am acţionat cu noua încredere în forţele mele şi am realizat că toate aspectele negative ale
experienţei mele de viaţă pot ﬁ transformate în lucruri pozitive şi că, prin artă, pot apăra drepturile romilor. Cănd eram
copil, aveam un complex de inferioritate pentru că eram săracă şi romă. Mai târziu, am învăţat să-mi asum identitatea
etnică şi acum ştiu că, prin artă, pot ajuta şi alţi membri ai comunităţii mele să ajungă acolo unde îşi doresc.
După ce în 2007 am participat ca voluntar la organizarea Festivalului International de Artă Romani de la Timişoara,
acum vreau să organizez un eveniment cultural la Bucureşti. Prin acest lucru, sper să aduc energii noi comunităţii
rome, care să conducă la creşterea stimei de sine a membrilor acestei etnii, prin prezentarea poveştilor de success din
viaţa romilor. Deja am trimis un proiect către Primăria Generală a Capitalei şi am aplicat pentru Programul Cultural
pentru Romi, al Institutului pentru o Societate Deschisă – Budapesta, pentru a-mi duce dezideratul la bun sfârşit.
Încă imi folosesc mintea pentru a crea vise şi mă concentrez la modul în care le pot transforma în realitate.
Întotdeauna voi pune un pas în faţa celuilalt pentru a ajunge acolo unde îmi doresc”.
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Campania Romani CRISS:

“Fii mentorul uneia din cele 90
de şcoli în care elevii romi sunt
segregaţi”
“În România anului 2009, segregarea etnică a
unui număr important de oameni este o realitate
vizibilă, dar tolerată. Acceptarea diversităţii, solidaritatea şi respectul sunt valori umaniste pe care
familia şi şcoala ar trebui să le cultive necontenit.
Din nefericire, şcoala românească încurajează
încă practici de stigmatizare, discriminare şi
marginalizare a multora dintre elevii care îi calcă
pragul, dezvoltând la actuale şi viitoare generaţii
de copii complexe de inferioritate, frustrări şi
clişee identitare”, afirmă Margareta Matache,
directorul executiv al Romani CRISS.
Pentru a găsi o soluţie acestor probleme,
Fundatia Romani CRISS a lansat o campanie
publică prin care a invitat persoanele interesate
să devină mentorul şi părintele spiritual al uneia
din cele 90 de şcoli din România, în care elevii
romi sunt segregaţi în clase, clădiri sau şcoli
separate.
Mentoratul a fost gândit fără orizont de timp.
Doritorilor li s-a explicat că pot să-i încurajeze
pe copii la început de an şcolar sau să-i aplaude
la serbarea de absolvire a clasei. “Mentorul
poate să le dăruiască rechizite, cărţi sau poate
să-i însoţească pe copii în atelierele speciale,
pentru a-i iniţia în dezbateri despre valori şi
idei. Părintele spiritual a fost invitat să le fie
alături copiilor în taberele interculturale sau să-i
însoţească la şedinţele cu părinţii”, a explicat
Margareta Matache.
Ideea mentoratului este parte a activităţii “Şcoala
tuturor copiilor”, una din componentele proiectului
“Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului
la educaţie al copiilor romi”. “Şcoala tuturor
copiilor” este o chemare pe care Fundaţia
Romani CRISS o adresează tuturor celor care
vor să se solidarizeze cauzei copiilor romi care
învaţă în clase segregate şi care au nevoie de
o educaţie corectă şi de şanse egale. “Şcoala
tuturor copiilor” este despre încercarea de a

da speranţă unor copii socotiţi drept neimportanţi şi
despre efortul de a însufleţi, entuziasma şi emoţiona
clase de copii romi uitate în mizerie şi ignoranţă”, a
explicat directorul executiv al Romani CRISS.

6000 de cărţi, donate de
BCR pentru ”Şcoala
tuturor copiilor”
Reprezentanţii Băncii Comerciale Române
(BCR) au reuşit să strângă, într-un timp record,
peste 6.000 de cărţi pe care le-au donat şcolilor
implicate în proiectul Romani CRISS. Din cele
peste 6.000 de cărţi, în jur de 3.500 au fost donate

Magda Matache şi Ramona Chirila Lohan
(BCR) în cadrul unui eveniment din proiect,
organizat la Şcoala nr. 85 din Bucureşti
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de oameni simpli angajaţii din toate filialele
băncii, din propriile lor biblioteci. Două mii cinci
sute (2.500) de enciclopedii nou-nouţe „Marea
Enciclopedie a Cunoaşterii” şi-au găsit locul în
bibliotecile celor 90 de şcoli din proiect. Încă
de la începutul lansării campaniei “Donează o
carte”, BCR s-a alăturat cu entuziasm scopului
acţiunii, de a completa fondul de carte în şcolile
în care copiii nu au posibilitatea de a se bucura
de cărti.
Datorită campaniei derulate de BCR, trei şcoli din
ţară au acum biblioteci cu care se pot mândri: Şcoala
nr. 13 din Bucureşti, Şcoala „Vasile Alecsandri” din
Baia Mare (Maramureş) şi Şcoala din Apalina,
Reghin (judeţul Mureş). BCR a fost partenerul
Romani CRISS şi în activităţile desfăurate
la Şcoala nr.85 din Bucureşti, unde elevii
participanţi în acest proiect au fost răsplătiţi cu
enciclopedii.
Cu ocazia diverselor evenimente organizate
în şcoli, colegii de la BCR au avut prilejul să-i
cunoască mai bine pe copiii cărora le-au dăruit
cărţile, să afle mai multe despre şcolile segregate
şi despre problemele cauzate de segregare. La
Baia Mare, BCR cofinanţează în prezent un
program de afterschool pentru 104 de copii care
provin din familii sarace. „Avem un parteneriat
strategic cu Romani CRISS în ceea ce priveşte
implicarea în comunitate. Filozofia BCR este de
a întoarce în comunitate o parte din profitul pe
care îl realizam în şi cu ajutorul comunităţii” a declarat Mircea Coman, director executive corporate
în cadrul BCR.
Colaborarea dintre Romani CRISS şi BCR este
un model de implicare socială, dar şi un exemplu al modului în care marile corporaţii vin în
întâmpinarea politicilor publice concepute de
organizaţiile neguvernamentale.
“La BCR, avem o strategie clară de implicare
proactivă în dezvoltarea comunităţii. Susţinem
acele iniţiative şi proiecte care au un impact
social real şi de durată asupra comunităţilor
în care banca noastră opereaza, în special în
domeniile: educaţie, antreprenoriat şi social“, a
declarat preşedintele executiv al BCR, Dominic
Bruynseels.
Romani CRISS a început colaborarea cu Banca
Comerciala Română (BCR) în 2009, când a luat
naştere proiectul “BCR Speranţe”, o iniţiativă menită
să sprijine educaţia muzicală a unor 17 tineri talentaţi,
dar cu mijloace financiare modeste.
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Radio Romania militează
pentru o şcoala a tuturor
copiilor
„Dragi părinţi,
Înscrierile copiilor la grădiniţă şi la clasa I au
început! Căutaţi cea mai apropiată grădiniţă
sau şcoală care să răspundă nevoilor copilului
dumneavoastră, întocmiţi dosarul de inscriere
şi oferiţi-i copilului şansa de a fi un om educat!
Şcoala are obligaţia să vă înscrie copilul indiferent
de culoarea pielii sau de posibilităţile materiale
ale familiei. Pentru mai multe informaţii, sună
acum la Romani CRISS, telefon: 021 310 7070
sau accesează site-ul Ministerului Educaţiei,
www.edu.ro. Copilul dumneavoastră are dreptul
la o educaţie de calitate. Ajută-l să beneficieze
de acest drept universal”
Acesta este spotul care a rulat mai multe luni,
atât în 2009, cât şi în 2010, pe toate posturile
Radio România, partenerul Romani CRISS
în cadrul proiectului “Paşi strategici pentru
îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor
romi”. Radio Romania este unul din principalii susţinători ai proiectului, care joacă un rol
major în promovarea şanselor egale şi a accesului
la educaţie, prin intermediul campaniei de informare radio, privind măsurile afirmative în
educaţie pentru etnicii romi şi înscrierea la
gradiniţă şi în clasa I. Toate spoturile audio din
campanie au fost realizate de Radio România şi
difuzate în regim de campanie socială, atât în
2009, cât şi în 2010, ajutând la promovarea în
întreaga ţară a infomaţiilor referitoare le posibilitatea elevilor şi tinerilor romi de a se înscrie la
şcoală, pe locurile speciale. Datorită campaniei
demarată de Radio România, scopul proiectului
implementat de Romani CRISS, de promovare a
importanţei educaţiei, a ajuns la urechile posibililor
beneficiari din întreaga ţară, nu doar din cele 4
regiuni în care lucram efectiv. Radio România a
donat şcolii primare din Chitila Rudeni un fond
consistent de cărţi şi audiobook-uri din arhiva
proprie.

analizat cele 11 dosare care corespundeau criteriilor stabilite de comun acord cu IBM, stabilind
câştigătorii burselor. În balanţă au fost puse atât
rezultatele la învăţătură, cât şi situaţia financiară
a familiilor din care provin elevii.

IBM Romania şi
Romani CRISS sprijină
elevii romi pasionaţi de
ştiintele exacte
IBM România, în parteneriat cu Romani CRISS,
sprijină copiii romi cu înclinaţie către ştiintele
exacte, dar fără posibilităţi materiale, pentru ca
aceştia să-şi ducă la bun sfârşit studiile. IBM
România deja a acordat primele burse de studii.
Beneficiarele sunt Argentina Costin, din Brăila,
şi Loredana Petrovici, din Arad. IBM România
este unul dintre partenerii din mediul privat care
a primit cu promptitudine şi generozitate solicitarea Romani CRISS de a veni în ajutorul copiilor
romi din comunităţi defavorizate. Implicarea
filialei din România a celui mai important furnizor din domeniul tehnologiei informaţiei la nivel
mondial a început prin donaţii de cărţi pentru
bibliotecile şcolare. Din acest an, IBM România a
decis să se implice mai mult în sprijinirea copiilor
romi cu potential, dar cu posibilităţi materiale reduse. Prin intermediul a două burse anuale, în
valoare de 750 de euro fiecare, vor fi sprijiniţi doi
elevi romi din clasele a IX-a sau a X-a, până la
finalizarea studiilor liceale, singura condiţie fiind
ca bursierii să-şi propună continuarea studiilor
în matematică, fizică, cibernetică, informatică,
automatică sau electronică.

Argentina este elevă în clasa a IX-a, la Liceul
Nicolae Iorga din Brăila, la profilul matematicăinformatică şi studiază intensiv informatică. Mai
are două surori, iar mama ei este pensionară.
Din această cauză, familia se descurcă foarte
greu, veniturile lor fiind constituite doar dintr-o
pensie şi alocaţiile fetelor. Depăşind dificultăţile
legate de situaţia materială precară, Argentina
a absolvit gimnaziul cu o medie generală peste
nota 9.00. Ea işi doreşte să urmeze facultatea
de profil.
Loredana Rahela este elevă în clasa a IX-a, la
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului
din Arad. Şi ea mai are o sora de 7 ani, care
în această toamnă va merge la scoală. Familia
trăieşte din ajutorul social al parinţilor şi alocaţia
celor două fete. Loredana vrea, pentru moment,
să-şi poate cumpăra rechizite pentru şcoală. În
ceea ce priveşte viitorul, fata speră să înveţe cât
mai bine şi să ajungă la facultate. ”Să sperăm că
fetele nu-şi vor pierde optimismul şi că această
şansă le va ajuta să-şi îndeplinească proiectul unei
cariere profesionale, în pofida perspectivelor pe
care le ofera mediul economic şi social, şi că vor
deveni modele de viaţă credibile şi pentru alţi
copii romi”, a fost mesajul Ralucăi Petcut, coordonatoare de programe în cadrul Romani CRISS,
pentru actualii şi viitorii beneficiari ai bursei puse
la dispoziţie de catre IBM România.

Sarcina Romani CRISS a fost aceea de a primi,
centraliza şi selecta aplicaţiile. Astfel, în decembrie 2009, comisia de selecţie a aplicanţilor a
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Prezentarea partenerilor din proiectul

“Paşi strategici pentru îmbunătăţirea
accesului la educaţie al elevilor romi”

Centrul Romilor pentru
Intervenţie Socială şi Studii –
Romani CRISS
Centrul Romilor pentru Interventie Socială
şi Studii - Romani CRISS este o organizaţie
neguvernamentală, înfiintaţă la 4 aprilie
1993. Membrii fondatori ai organizaţiei sunt:
Federaţia
Etnică
a
Romilor (FER), Centrul
de Cercetare a Romilor/
Ţiganilor al Universităţii
René Descartes, Paris
şi Institutul de Sociologie
al Academiei Române. Romani CRISS apără
şi promovează drepturile romilor din România.
Organizaţia oferă asistenţă legală în cazurile
de abuz şi lucrează pentru combaterea şi prevenirea discriminării rasiale împotriva romilor,
în toate domeniile vieţii publice, inclusiv în
educaţie, locuire şi sănătate.
Comitetul pentru Organizaţii Neguvernamentale al
Organizaţiei Naţiunilor Unite a oferit Romani CRISS,
în ianuarie 2008, statutul special consultativ al
Consiliului Economic şi Social (ECOSOC), fiind
prima organizaţie de romi din România şi a cincea din ţară noastră care obţine acest statut.
În 2008, Romani CRISS a obţinut unul dintre
premiile Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), acordate personalităţilor
care s-au remarcat prin activitatea de combatere a
discriminării. În 2008, Romani CRISS a câştigat
premiul Galei Societăţii Civile, secţiunea
Apărarea drepturilor individuale/colective, cu
proiectul “Paşi spre toleranţă”. Romani CRISS
a devenit Centru de evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale pentru profesia de
mediator sanitar, începând cu 25 septembrie
2008.

36

Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, prin Direcţia Generală Învăţământ în
Limbile Minorităţilor,
Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele
se ocupă de organizarea şi conţinutul
învăţământului:
a. cu predare în limbile minorităţilor;
b. de predarea Limbii şi literaturii materne în
şcoli cu limba de predare română sau alta decât
română;
c. de predarea parţială în limba maternă (predarea
după caz, a altor discipline în limba maternă, pe
lângă Limba şi literatura maternă şi Istoria şi
tradiţiile minorităţilor naţionale);
d. de protecţia şi susţinerea educaţională a
elevilor romi.
Printre activităţile distince privind romii, se
numără formarea profesorilor de limba romani,
revizuirea periodică a programelor
•
şcolare (pentru toate clasele I-XII) şi a
manualelor şcolare de limba şi literatura
romani, de istoria şi tradiţiile romilor, continuarea formării de mediatori
•
şcolari rromi, organizarea anuală de
grădiniţe estivale premergătoare clasei I şi
generalizarea programului strategic.

Alianţa Romilor
din Judeţul
Galaţi
Alianţa
Romilor
este
o
organizaţie
neguvernamentală, care are ca principal obiectiv
apărarea drepturilor romilor şi a comunităţilor
în care aceştia locuiesc. Misiunea organizaţiei
constă în punerea în practică a obiectivelor
stipulate în Strategia de îmbunătăţire a situaţiei
romilor, prin dezvoltarea de servicii sociale
acreditate şi implicarea comunităţilor de romi în
rezolvarea problemelor specifice acestei etnii.
Alianţa Romilor luptă pentru normalizarea relaţiilor
romi-romani şi pentru intrarea comunităţilor
rome în normal din punct de vedere social,
cultural, educaţional şi economic. Organizaţia a
desfăşurat numeroase proiecte prin care i-a ajutat
pe romii din judeţul Galaţi cu locuri de muncă, cu
acte de identitate, de stare civila şi de proprietate.
Organizaţia are o colaborare excelentă cu toate
instituţiile de conducere din judeţ.

Rhoma Heart – Ilo Rrom

Rhoma Heart Ilo Rrom (RHIR) este o organizaţie
neguvernamentală, ale cărei obiective sunt
creşterea accesului la educaţie de calitate pentru
elevii romi, reducerea actelor de discriminare şi rasism şi crearea unei elite rome în judeţul Braşov.
Una dintre principalele activităţi ale asociaţiei a
constat în monitorizarea cazurilor de discriminare
şi violare a drepturilor omului, cu accent pe
minoritatea roma. În perioada 2006 - 2008,
RHIR a fost membră a Reţelei de Monitorizare
a Drepturilor Omului înfiinţată şi coordonată de
Romani CRISS. Încă de la înfiinţare, asociaţia a
implementat o serie de campanii de informare
cu privire la locurile speciale pentru romi din
licee şi universităţi. Totodată, a desfăşurat numeroase activităţi de constientizare a etnicilor
romi cu privire la importanţa educaţiei.

Asociaţia “Şanse Egale”
– Zalău, Sălaj
Asociaţia “Şanse Egale” este o organizaţie
civică non-profit, înfiinţată la data de 12 iulie
2000. Obiectivele principale ale organizaţiei
sunt apărarea şi promovarea drepturilor omului în comunităţile de romi din România. Asociaţia
“Şanse Egale” activează în comunităţi multietnice
din România, cu populaţie de romi, pentru
consolidarea instituţiilor democratice, bazate
pe respectarea nediscriminatorie a drepturilor
cetăţeneşti. Organizaţia a desfăşurat până
în prezent numeroase activităţi în domeniile
educaţional, social şi cultural. Reprezentanţii
Asociaţiei Şanse Egale susţin pe deplin proiectul
Decadei de incluziune a romilor, ca mecanism
fundamental de rezolvare a decalajului dintre
romi şi ne-romi şi de integrare a romilor în societate,
ca cetăţeni cu drepturi depline.
Inspectorate şcolare partenere:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
Inspectoratul Şcolar Municipiul Bucureşti
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta
Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
Inspectoratul Şcolar Judeţean Salaj
Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea

Şcoli partenere

Şcoala Generală cu clasele I - VIII Maierus Braşov
Grup Scolar Industrial Racos Braşov
Şcoala de Arte şi Meserii Iacobeni Sibiu
Şcoala Generală cu clasele I – VIII, Zizin Braşov
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Nr. 5 Săcele Braşov
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “Apaczai Csere Janos”
Braşov
Şcoala Generală cu clasele I – VIII. Tarlungeni Braşov
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Şcoala Generală cu clasele I - VIII Budila Braşov
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Apoldu de Sus Sibiu
Şcoala Generală cu clasele I - VIII Brateiu – structura
Buzd Sibiu
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Rusciori Sibiu
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Brateiu Sibiu
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “Josika Miklos” Atid
Harghita
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Belin Covasna
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Nr. 4 Apalina,
Reghin Mureş
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “I.M. Moldovan” Alba
Şcoala Generală cu clasele I –VIII “Petru Pavel Aron”
Alba
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “Romulus Cioflec”
Covasna
Şcoala Generală Tarnaveni Mureş
Şcoala Generală Cornel Regman Mureş
Şcoala Generală Axente Sever Alba
Şcoala Generală Ovidiu Hulea Alba
Grup Şcolar Band Mureş
Şcoala Generală cu clasele I – VIII Tatarlaua Alba
Şcoala Generală „David Ferenc” Meresti Harghita
Liceul Nagy Imre Sanmartin Harghita
Şcoala Generală Hadareni Mureş
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “Nicolae Balcescu“
Mureş
Şcoala Generală cu clasele I – VIII “Neri Szent Fulop“
Covasna
Gimnaziul “Ioan Slavici” Bihor
Şcoala cu clasele I – VIII Sanmartin Haieu Bihor
Şcoala cu I-VIII Lucretia Suciu Bihor
Şcoala Generală Ponorata, Coroieni Maramureş
Şcoala cu clasele I – VIII “Vasile Alecsandri” Maramureş
Şcoala cu clasele I – VIII “I. Alexandru”, Sanpaul Cluj
Şcoala de Arte şi Meserii Poiana Turda Cluj
Şcoala Generală Nr. 2 Bistriţa Năsăud
Şcoala Generală Crainimat Bistriţa Năsăud
Şcoala Generală Nicolae Iorga Cluj
Şcoala Generală Cojocna Cluj
Şcoala Generală Camarasu Cluj
Şcoala Generală Nicolae Balcescu Maramureş
SAM Dorolt Satu Mare
Şcoala Generală Turulung Satu Mare
Grup scolar Ardud Satu Mare
Şcoala Generală Coltau Maramureş
Şcoala Generală Mal II Salaj
Şcoala Generală Tusa Salaj
Şcoala cu clasele I – VIII Budureasa Bihor
Şcoala de Arte şi Meserii Dobresti Bihor
Şcoala Generală Agrij Sălaj
Şcoala Generală Emil Dragan, Gradistea Brăila
SAM Viziru Brăila
Şcoala Generală “Anton Pann” Brăila
Şcoala Generală Lanurile Brăila
Şcoala Generală Nr. 24 Brăila
Şcoala Generală Mihailesti Buzău
Şcoala Generală “Mihail Kogalniceanu” Buzău
Şcoala Generală Cilibia Buzău
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Şcoala Generală Nr. 31 Palas Constanţa
Şcoala Generală Nr. 24, Sfantu Mihail si Gavril Galaţi
Şcoala Generală Nr. 3 Ivesti Galaţi
SAM “Hortensia Papadat – Bengescu Galaţi
Şcoala Generală “Constantin Brancoveanu” Babadag
Tulcea
Grup şcolar IC. Bratescu Isaccea Tulcea
Şcoala Calvini Buzău
Şcoala de Arte şi Meserii nr. 3 Tulcea
Şcoala Generală Ciucurova Tulcea
Şcoala cu clasele I – VIII nr 3 Siretu Marasesti Vrancea
Şcoala de Arte şi Meserii Sutesti Brăila
Şcoala Generală Harsova Constanţa
Şcoala Generală Toflea Galaţi
Şcoala Generală cu clasele I- VIII nr. 1 Mărăseşti Vrancea
Şcoala cu clasele I-VIII Candesti Buzău
Şcoala Generală nr.1 Podoleni, Barcea Galaţi
Şcoala Generală nr. 15, Elena Cuza Galaţi
Şcoala Gimnazială nr. 7 “Nicolae Balcescu”, Tecuci Galaţi
Şcoala Generală Visani Brăila
Şcoala cu clasele I – VIII Tamboiesti Vrancea
Şcoala cu clasele I-VIII, Cuza Voda, Constanţa
Constanţa
Şcoala cu clasele I- VIII nr. 125 Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr 141 “Ion I. C. Bratianu”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr.153 Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr.74 “Enachita Vacarescu”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr.85 “Vasile Bunescu”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr.25 “Emil Racovita” Bucureşti
Şcoala cu cls I-VIII nr 1 Jilava Ilfov
Şcoala cu clasele I-VIII Nr 3 Sintesti Ilfov
Şcoala cu cls. I – VIII nr. 1 Chitila, Secţia cu cl.I-IV
Rudeni Ilfov
Scoala cu cls. I – VIII nr.1 1 Decembrie Ilfov
Liceul Teoretic cu Cls I-XII “Alexandru Rosetti” Vidra
Ilfov
Şcoala cu clasele I- VIII nr 148 „George Calinescu”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr 147 “Petrache Poenaru”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr 26 Bucureşti
Şcoala cu clasele I-VIII Nr 2 Jilava Ilfov
Şcoala cu clasele I- VIII nr. 111 “George Bacovia”
Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr.2 Darvari - Ciorogarla
Ilfov
Şcoala cu clasele I- VIII nr.1 Tunari Ilfov
Şcoala cu clasele I- VIII nr.3 Bobesti Ilfov
Şcoala cu clasele I- VIII nr.13 Bucureşti
Şcoala cu clasele I- VIII nr. 1, Glina Ilfov

ROMA QUIZZ
1. Primul document care atestă prezenţa romilor
pe teritoriul Ţările Române datează din:
a) 1385 – document semnat de domnitorul Dan I
b) 1388 – document semnat de domnitorul Mircea
cel Bătrân
c) Nu există nici un astfel de document
d) 1414 – document semnat de domnitorul Alexandru cel Bun
2. Care a fost statutul romilor în Ţările Române
în perioada medievală ?
a) iobagi
b) vecini
c) robi
d) hoţi
e) şerbi
3. Cum se numeşte domnitorul moldovean
cunoscut ca având origini rome?
a) Petre Şchiopul
b) Mircea Ciobanul
c) Ştefan Răzvan
d) Aron I Ţiganul
4. Cu ce se ocupau următoarele neamuri de romi?
a) Rudarii – unelte din lemn
b) Zlătarii – prelucrare obiecte argintargintari
c) Lovarii – creşterea de cai, geambaşi
d) Spoitorii – cositoreau

8. Care este numele mitropolitului care a oferit
sprijin romilor, în perioada interbelică, pentru a
se organiza în asociaţii?
a) Nifon
b) Iustinian I
c) Miron Cristea
9. În iunie 1942, romii:
a) Au primit clauza naţiunii celei mai favorizate
b) Au primit statutul de naţionalitate transfrontalieră
c) Au fost deportaţi în Transnistria
10. În perioada comunistă, care erau minorităţile
recunoscute oficial în România?
a) Romii
b) Maghiarii
c) Tiganii
d) Germanii
e) Românii
11. Când se celebrează Ziua Internaţională a
Romilor?
a) 8 septembie
b) 8 aprilie
c) 8 iunie
Răspunsuri:
1.a) 2.c) 3.c) 4.a)prelucrare unelte, obiecte din
lemn; b)prelucrare obiecte din argint ; c)geambasia (negustoria de cai); d)spoitul sau cositorirea vaselor din metal 5.b) 6.b) 7.b) 8.c) 9.b)
10.b) şi d) 11.b).

5. Cum se numeau romii din Transilvania în timpul
Mariei Tereza (1740 - 1780)?
a) neubanater
b) uj maghiar
c) ciganes
6. În care din următoarele ţări robia a fost legiferată:
a) Rusia
b) Ţările Române
c) Serbia şi Bulgaria
d) Regatul Poloniei
7. Când au fost dezrobiţi „ţiganii” din România?
a) 1848
b) 1856
c) 1877
d) 1918
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Mă numesc Olivia Letiţia şi sunt fiica lui Mihai şi a Melindei. Fac parte dintr-o familie
numeroasă. Am încă şapte fraţi. Locuiesc împreună cu familia într-un cartier unde
romii sunt majoritari, într-o casă de pământ cu o cameră şi o bucătărie. Tatăl meu
munceşte cu ziua, iar mama e casnică şi are grijă de fraţii mei. Sora mea cea mai mare,
Melinda, este elevă în clasa a-IX-a şi o ajută pe mama. Singura noastră sursă de venit
este alocaţia de stat şi ajutorul social. Avem acasă lucruri puţine. Dintre acestea, eu
ţin cel mai mult la o orgă, la care tata ne cântă înainte de culcare. Acordurile ei şi vocea
caldă a mamei au fost primele sunete pe care le-am desluşit când am început a pricepe
ceva din lumea aceasta. Când am mai crescut, am început să cânt împreună cu fraţii şi
părinţii mei şi lumea a devenit mai frumoasă. Eu sunt elevă în clasa a-III-a. La serbările
şcolare, eu sunt „artista” clasei. Sunt foarte mândră de acest lucru. Îmi place foarte
mult la şcoală. O iubesc pe domnişoara învăţătoare şi mă înteleg bine cu colegii mei.
Doresc să învăţ bine şi să ajung profesoară de muzică!
LETIŢIA

