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Prezentare proiect 
„Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor romi” 

 
Romani CRISS va propune proiectul „Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor 
romi”, ce urmeaza a fi realizat in urmatorii trei ani (2009-2011), in parteneriat cu Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii, Asociatia “Sanse Egale” (Salaj), Asociatia Alianta Romilor din Galati si Asociatia 
Rroma Heart llo Rrom (Brasov) si cofinantat din Fondul Social European prin Programul Opera�ional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  “Investeste in oameni”. 

Acest proiect intentioneaza sa sprijine actiunile intreprinse de institutiile statului si autoritatile locale 
pentru imbunatatirea procesului educativ, cu accent pe reducerea riscului de parasire timpurie a scolii, 
fenomen care se manifesta cu precadere in randul elevilor romi. Pentru atingerea acestui scop, proiectul are in 
vedere dezvoltarea unor programe integrate care sa asigure implicarea activa si echilibrata a tuturor 
participantilor la procesul educativ. 

In acest sens, beneficiari ai actiunilor consideram ca vor fi, desigur copiii, dar si parintii lor – atat cei 
majoritari, cat si cei de origine roma -, precum si cadrele didactice din scolile incluse in proiect si, nu in 
ultimul rand, factorii cu putere de decizie din sistemul de educatie. 

Abordarea activitatilor de proiect pe principii de interculturalitate are drept scop principal realizarea 
unor relatii de acceptare si comunicare firesti intre verigile lantului educativ: scoala - elevi – comunitate. In 
felul acesta, credem ca se vor crea conditiile pentru eliminarea reticentelor de comunicare, de cunoastere si 
incredere reciproca dintre diferitele categorii de elevi, de toleranta intre comunitatile si traditiile care se afla in 
contact natural. 

Planurile privind accesul egal al copiilor romi la educatie vor avea drept scop tocmai inlesnirea 
contactului direct, a comunicarii dincolo de prejudecati si stereotipuri, nu doar intre copiii de felurite origini, ci 
si intre copii si autoritate, indiferent daca este vorba de autoritatea scolara sau cea administrativa. 

In felul acesta, credem ca elevii vor fi motivati sa abordeze scoala ca pe un mediu in care isi pot 
exprima personalitatea si competentele, parintii vor avea mai multa incredere ca nu-si instraineaza copiii 
trimitandu-i la scoala, ci ca le ofera acea sansa in plus pentru a-si alege drumul potrivit in viata, iar cadrele 
didactice isi vor putea manifesta vocatia si calitatile de pedagogi. 

Se vor organiza in cadrul acestui proiect, sesiuni de formare a cadrelor didactice, ateliere si tabere 
educationale si interculturale, activitati extra-curiculare in care vor fi implicate - in afara de elevi si cadrele 
didactice - familiile, reprezentantii autoritatilor locale, liderii comunitatilor, precum si personalitati ale vietii 
publice. De asemenea, vor fi desfasurate campanii de lamurire a masurilor afirmative si perspectivelor de 
afirmare pe care cadrul legal le pune la dispozitia tinerei generatii. 



Realizarea si succesul tuturor acestor actiuni si activitati prespune implicarea activa si responsabila a 
tuturor factorilor cu atributii in destinul sistemului de invatamant romanesc, intr-un climat relaxat, de 
colaborare, comunicare si incredere reciproca, in asigurarea caruia contam, in primul rand, pe solicitudinea si 
disponibilitatea cadrelor didactice din scoli si a autoritatilor scolare si administrative teritoriale. 
 
Fisa de proiect  
 
Titlul proiectului: „Pasi strategici pentru imbunatatatirea accesului la educatie al copiilor romi” 
Aplicant principal: Romani CRISS 
Parteneri: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovatiei; Asociatia Sanse Egale (Salaj), Asociatia Alianta 
Romilor din Galati (Galati); Asociatia Rroma Heart Ilo Rrom (Brasov)  
Finantator: Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007‐2013  
Perioada de implementare: ianuarie 2009 – decembrie 2011 
 
Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea riscului de parasire timpurie a scolii in randul elevilor 
romi. Proiectul va avea in vedere dezvoltarea unor programe integrate de implementare a metodologiei  
ORDINULUI 1540/ 19.07.2007 privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi  si a ORDINULUI 
1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversitatii in curriculumul national, emise de Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT). 
 
Obiectivele specifice: 

• Sa dezvoltam planuri privind accesul egal al copiilor romi in 90 de scoli din 4 regiuni ale tarii Nord-
Vest, Centru, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov  pe o perioada de trei ani, in vederea implementarii 
metodologiei  ORDINULUI 1540/ 19.07.2007 privind interzicerea segregarii copiilor romi, emis de 
MECT 

• Sa formam 150 persoane din randul personalului didactic pentru a lucra cu copiii intr-un mediu 
intercultural prin organizarea unui numar de 6 sesiuni de formare, in 4 regiuni 

• Sa imbunatatim relationarea dintre elevii romi si neromi  prin organizarea de 20 tabere si ateliere 
educationale pentru 500 elevi din 4 regiuni 

• Sa organizam  campanii de crestere a gradului de constientizare in 40 comunitati, dintre care 10 
comunititi traditionale, in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si promovarii a 
educatiei interculturale in cele 4 regiuni 

• Sa organizam o campanie de lobby si advocacy pentru adoptarea unor recomandari generale cu privire 
la reducerea riscului de parasire timpurie a scolii, in ultimul an de derulare a proiectului 

 
Rezultate asteptate: 

• 90 de parteneriate incheiate cu scoli din 4 regiuni ale Romaniei pentru aplicarea planurilor privind 
accesul egal al copiilor romi la educatie si a activitatilor interculturale la nivel de 4 clase din fiecare 
scoala 

• 6 sesiuni de formare a cadrelor didactice si inspectorilor scolari 
• 150 cadre didactice, manageri scoli si personal care lucreaza cu elevi romi formati in domeniul 

interculturalitatii, diversitatii, desegregarii scolare 
• 1 curricula de formare cadre didactice in domeniul inteculturalitatii, diversitatii, desegregarii scolare 
• 90 de planuri anuale de activitati interculturale pentru fiecare scoala 
• 90 de profesori responsabili cu implementarea planurilor de activitati 
• 90 de persoane publice si/ sau reprezentanti ai minoritatilor care sa disemineze mesajul proiectului 
• 90 parteneriate scoala-comunitate-parinti pentru implementarea activitatilor de desegregare si 

intercultural 
• 10 ateliere educationale – 250 de elevi romi admisi pe locurile alocate de Ministerul Educatiei la liceu, 

participanti ai atelierelor educationale formati pe destigmatizare si afirmarea stimei de sine 
• 10 tabere interculturale – 250 de copii informati despre stereotipuri, prejudecati 
• 90 de dezbateri in scolile din 4 regiuni  



• Cresterea gradului de constientizare a 20000 de persoane in vederea prevenirii abandonului scolar si 
promovarii educatiei timpurii  

• Reducerea numarului elevilor romi cu risc de parasire timpurie a scolii in 4 regiuni ale tarii  
• Realizarea unui model de bune practici privind desegregarea si activitatile interculturale  
• Aplicarea Ordinului 1540 privind desegregarea scolara si a Ordinului privind educatia interculturala  in 

90 de scoli din 4 regiuni 
• Intarirea relatiei de colaborare dintre scoala-comunitate cu privire la importanta scolii si a educatiei 

interculturale  
• Reducerea abandonului scolar provocat de segregare si scolarizare fara componenta educatiei 

interculturale 
• Promovarea egalitatii de gen intre fetele si baietii romi 

 
 
Pentru detalii suplimentare, ne puteti contacta la telefon 021/ 310 7070, email office@romanicriss.org.  
 

 

 


