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Bucuresti, 15 aprilie 2011 

 
COMUNICAT DE PRESA 

Vedetele sustin educatia copiilor romi 
 
 

 
In martie si aprilie, Flavius Buzila, de la formatia Hara, actorii Sorin Sandu si Madalin Mandin, 
precum si tinerii artisti romi, Rodica Tudor si Claudiu Raducanu, le vorbesc copiilor din 15 scoli 
cu numar mare de elevi romi, despre importanta educatiei si puterea exemplului personal.  
 
Seria de dezbateri in scoli cu probleme de segregare si educatie de calitate continua si in 2011, 
dupa ce, in anii precedenti, alte nume sonore ale scenei romanesti si internationale (Dani Klein, 
Maia Morgenstern, Doinita Oancea, Dan Bordeianu) s-au alaturat campaniei.  
 
Activitatile se desfasoara in cadrul proiectul “Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la 
educatie al copiilor romi1” Prin aceasta initiativa, Romani CRISS incearca sa contribuie la 
eliminarea fenomenului de segregare scolara si la construirea unui model de buna practica in 
ceea ce priveste reducerea abandonului scolar si cresterea calitatii actului educational in randul 
elevilor romi din 90 de scoli aflate in 20 de judete ale tarii.   

De 8 aprilie, artistii care i-au cunoscut pe copii, au sarbatorit impreuna Ziua internationala a 
romilor, printr-un spectacol de exceptie, la care au participat activ elevii scolilor nr.26 si 141 din 
Bucuresti, precum si elevii scolii din localitatea Tunari, judetul Ilfov. Repertoriul copiilor a 
inclus momente reprezentative din cultura mai multor etnii. 
 
 
Pentru informatii suplimentare: 
Cezara David, Romani CRISS 
Tel.: 0758 80 8001, E-mail: cezara@romanicriss.org 
 

                                                           
1
 Proiect dezvoltat in parteneriat cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Asociatia Sanse Egale 

– Zalau, Alianta Romilor – Galati, Rhoma Heart – Ilo Rrom din Brasov 
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