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Prefaþã

Programul EUMAP de Monitorizare ºi Advocacy EU al Institutului pentru o Societate

Deschisã [Open Society Institute (OSI)] monitorizeazã drepturile omului ºi aspectele

legate de statul de drept în întreaga Europã, împreunã cu ONG-uri ºi organizaþii ale

societãþii civile  locale. Rapoartele EUMAP subliniazã importanþa monitorizãrii de cãtre

societatea civilã ºi încurajeazã dialogul direct între actorii guvernamentali ºi

neguvernamentali în problemele legate de drepturile omului ºi statul de drept.

Rapoartele sunt realizate de experþi independenþi din þãrile monitorizate.

Prezenta serie de rapoarte EUMAP despre „Accesul egal la educaþie de calitate pentru

romi" se bazeazã pe rapoarte EUMAP precedente referitoare la protecþia minoritãþilor,

care au abordat ºi situaþia romilor în Europa. Seria a fost realizatã în colaborare cu

Programul de Sprijin pentru Educaþie [Education Support Program (ESP)] ºi

Programul pentru Participarea Romilor [Roma Participation Program (RPP)] ale OSI.

În fiecare þarã, echipele de raportori au beneficiat de sprijinul ºi experienþa ONG-urilor

rome care au fost implicate în colectarea ºi procesarea datelor din etapa de cercetare de

teren. 

Romii, care totalizeazã un numãr estimat de 812 milioane persoane, rãspândite pe

întregul continent, sunt una dintre cele mai mari ºi mai vulnerabile minoritãþi din

Europa. În toatã Europa, romii sunt în continuare excluºi din multe domenii ale vieþii

societãþii, lipsiþi de drepturi ºi adânciþi într-o stare de sãrãcie. Problemele cu care se

confruntã romii în accesarea educaþiei de calitate sunt larg recunoscute. 

„Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015" reprezintã un efort internaþional fãrã

precedent de combatere a discriminãrii ºi de eliminare a diferenþelor dintre nivelul de

bunãstare ºi condiþiile de trai ale romilor ºi ne-romilor, cu scopul de a rupe cercul vicios

al sãrãciei ºi excluderii. Iniþiativa se bucurã de sprijinul OSI ºi al Bãncii Mondiale ºi de

recunoaºterea guvernelor din nouã þãri central ºi est-europene. Obiectivul declarat este

accelerarea progresului înregistrat în îmbunãtãþirea incluziunii sociale ºi a statutului

economic al romilor.

Deceniul þinteºte cu precãdere patru domenii principale: educaþia, locuirea, ocuparea ºi

îngrijirea sãnãtãþii. Rapoartele EUMAP despre „Accesul egal la educaþia de calitate

pentru romi" îºi propun sã sprijine scopurile Deceniului în domeniul cheie al educaþiei

ºi sã stabileascã un cadru de monitorizare periodicã de-a lungul Deceniului. Rapoartele

îºi propun, de asemenea, sã evalueze stadiul de implementare a politicilor educaþionale

pentru romi ale Guvernelor, sã promoveze consultarea cu comunitãþile rome pe teme ce

þin de educaþie ºi sã furnizeze date referitoare la indicatorii cheie din domeniul educaþiei,

precum ºi sã prezinte studii de caz din comunitãþi selectate. Studiile de caz sunt menite

sã suplimenteze ºi sã coroboreze datele adunate din alte surse. Ele furnizeazã exemple
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locale relevante, care sunt deosebit de importante deoarece la nivel naþional informaþiile

despre statutul educaþional al romilor pot fi incomplete.  Studiile de caz oferã, de

asemenea, date de pornire pentru monitorizare continuã, pentru a documenta

schimbãrile în rezultatele educaþionale la nivel local, pe toatã durata Deceniului. 

Acest prim volum de rapoarte acoperã patru þãri: Bulgaria, Ungaria, România ºi Serbia.

Volumele urmãtoare din serie vor fi publicate mai târziu, în 2007; acestea vor include

rapoarte despre celelalte þãri beneficiare ale Deceniului: Croaþia, Cehia, Republica

Macedonia, Muntenegru ºi Slovacia - plus un raport de ansamblu care va relua

concluziile principale din toate þãrile. Toate rapoartele de þarã vor fi traduse în limbile

naþionale ºi publicate ca raport de sine stãtãtor. 

Monitorizarea „Accesului egal la educaþie de calitate pentru romi" s-a bazat pe o

metodologie detaliatã, menitã sã asigure o abordare comparativã a þãrilor monitorizate,

în timp ce studiile de caz au fost realizate dupã o structurã comunã (ambele sunt

disponibile la www.eumap.org). Fiecare raport de þarã inclus în acest volum a fost

discutat în cadrul unor întâlniri de tip masã rotundã. Aceste întâlniri au fost organizate

pentru a solicita comentarii referitoare la prima versiune a raportului din partea

oficialitãþilor guvernelor, a organizaþiilor societãþii civile ºi a organizaþiilor

internaþionale. Rapoartele finale prezentate în acest volum au fost revizuite semnificativ

pe baza comentariilor ºi criticilor obþinute în decursul acestui proces. EUMAP îºi asumã

responsabilitatea deplinã pentru conþinutul final al rapoartelor. 

În fiecare raport de þarã existã recomandãri detaliate referitoare la îmbunãtãþirea

accesului la educaþie de calitate pentru romi. Acestea vizeazã nivelul naþional, guvernele

þãrilor, ministerele ºi agenþiile educaþionale la nivel naþional ºi vor forma baza

activitãþilor de advocacy ale OSI. Recomandãrile la nivel internaþional, inclusiv cãtre

Uniunea Europeanã (UE) ºi cãtre organizaþiile internaþionale, cele referitoare la toate

þãrile acoperite de exerciþiul de monitorizare, vor fi incluse în raportul de ansamblu. 

Fiecare raport de þarã include ºapte pãrþi principale. Secþiunea 1 include rezumatul ºi

recomandãrile. Secþiunea a 2-a abordeazã datele disponibile referitoare la rata de

ºcolarizare ºi de retenþie a elevilor romi în comparaþie cu tendinþele generale din þara

respectivã. Secþiunea a 3-a trece în revistã politicile guvernamentale ºi programele

pentru romi, precum ºi politicile educaþionale generale care vizeazã învãþãmântul pentru

romi ºi prezintã stadiul lor de implementare, mai ales în cadrul „Deceniului de

Incluziune a Romilor". Secþiunea a 4-a abordeazã principalele bariere care limiteazã

accesul total ºi neîngrãdit al romilor la educaþie; de asemenea, aici se discutã impactul

segregãrii - fie în ºcoli care deservesc exclusiv cartiere sau sate locuite de romi, clase

separate în ºcoli de masã sau în ºcoli speciale pentru persoane cu dizabilitãþi mintale -

asupra accesului la educaþie. Secþiunea a 5-a analizeazã calitatea educaþiei de care

beneficiazã romii.

În Anexa 1, secþiunea referitoare la structurile administrative detaliazã pe scurt

organizarea ºi funcþionarea  sistemului de învãþãmânt în fiecare þarã. Aceastã secþiune va

fi relevantã pentru cititorii din strãinãtate care sunt mai puþin familiarizaþi cu structura

http://www.eumap.org
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specificã a învãþãmântului în þãrile respective. În final, în Anexa 2 am inclus detalii în

plus referitoare la studiile de caz. Informaþiile din studiile de caz sunt însã integrate în

secþiunile principale ale raportului. 

DDEESSPPRREE EEUUMMAAPP

Raportul de faþã, „Accesul egal la educaþie de calitate pentru romi" porneºte de la

rapoarte precedente realizate de EUMAP referitor la Protecþia Minoritãþilor. În 2001 ºi

2002, EUMAP a lansat douã serii de rapoarte care s-au referit la situaþia romilor ºi a

vorbitorilor de limba rusã din þãrile central ºi est-europene. În 2002 ºi 2005, EUMAP

a publicat rapoartele referitoare la situaþia romilor ºi a musulmanilor în câteva þãri din

Europa occidentalã. În 2007, EUMAP va iniþia un nou proiect de monitorizare care va

aborda situaþia musulmanilor în unsprezece oraºe din Europa Occidentalã. 

În plus faþã de rapoartele referitoare la Protecþia Minoritãþilor, EUMAP a elaborat

rapoarte de monitorizare care se centreazã pe Drepturile Persoanelor cu Dizabilitãþi

Mintale, Reglementarea ºi Independenþa Mass Mediei Audiovizuale, Independenþa ºi

Capacitatea Judiciarã, Corupþia ºi Politici de Combatere a Corupþiei, precum ºi ªanse

Egale pentru Femei ºi Bãrbaþi. În prezent, EUMAP iniþiazã o monitorizare care sã

continue precedentul raport referitor la Reglementarea ºi Independenþa Mass Mediei

Audiovizuale, care se va referi în special la digitalizare; publicarea acestui raport se

preconizeazã la sfârºitul anului 2007. Toate rapoartele publicate de EUMAP sunt

disponibile online, atât în englezã, cât ºi în traducere în limbile naþionale

(www.eumap.org).

DDEESSPPRREE EESSPP

Programul de Sprijin pentru Educaþie al OSI [Education Support Program (ESP)] ºi

partenerii sãi de reþea sprijinã reforma învãþãmântului în þãrile aflate în curs de tranziþie,

combinând demonstrarea celor mai bune practici cu promovarea unor politici pentru a

consolida valorile societãþii deschise ºi pentru a promova dreptatea în educaþie, în trei

domenii strâns legate:

• Combaterea excluziunii sociale: acces egal la educaþie de calitate pentru familiile

cu venit mic; desegregarea copiilor aparþinând grupurilor minoritare; incluziunea

ºi îngrijirea adecvatã a copiilor cu nevoi speciale.

• Deschiderea ºi rãspunderea asumatã în sistemele de învãþãmânt ºi în reforma

învãþãmântului: alocãri bugetare de stat echitabile ºi eficiente pentru educaþie;

combaterea corupþiei ºi transparenþa; guvernare ºi management responsabile.

• Valorile societãþii deschise în educaþie: dreptate socialã ºi acþiune socialã;

diversitate ºi pluralism; gândire criticã ºi creativã.

http://www.eumap.org
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Sprijinul este þintit cãtre Asia Centralã, Regiunea Caucazului, Europa, Orientul

Mijlociu, Rusia, Asia de Sud ºi Africa de Sud. ESP are birouri în Budapesta, Londra ºi

New York ºi în trecut a avut un birou la Ljubljana, Slovenia, unde era cunoscut sub

denumirea de Open Society Education Programs-South East Europe (OSEP-SEE).

Biroul din Budapesta coordoneazã acum activitatea în Europa de Sud-est. Prezentarea

activitãþilor desfãºurate de OSEP-SEE în trecut poate fi accesatã la www.osepsee.net.

DDEESSPPRREE RRPPPP

Programul de Participare a Romilor [Roma Participation Program (RPP)] al OSI este

dedicat sprijinirii integrãrii romilor în societate ºi împuternicirii romilor pentru a fi

capabili sã confrunte discriminarea rasialã directã ºi indirectã care continuã sã împiedice

aceastã integrare. RPP priveºte integrarea nu ca un proces de asimilare, ci ca acordarea

ºanselor egale, cu respectarea diversitãþii culturale, într-o atmosferã de toleranþã

reciprocã. Aceastã dedicaþie îºi gãseºte exprimarea în patru obiective fundamentale ale

RPP: 

• Asigurarea sprijinului instituþional ºi formãrii pentru ONG-uri rome capabile sã

susþinã advocacy eficient; implicarea acestor ONG-uri în activitãþi ºi campanii

regionale ºi naþionale mai largi ºi întãrirea reþelelor transfrontaliere pentru a

asigura impactul asupra proceselor de dezvoltare a politicilor la nivel naþional ºi

al UE.

• Crearea unor oportunitãþi de formare, dezvoltare, internship ºi finanþare pentru

a consolida noua generaþie de femei ºi bãrbaþi romi care vor deveni viitorii lideri

ai miºcãrilor rome la nivel naþional ºi internaþional.

• Lãrgirea conºtientizãrii prioritãþilor „Deceniului de Incluziune a Romilor" ºi

crearea de oportunitãþi pentru participarea sporitã a romilor în procesele derulate

sub egida Deceniului. 

• Promovarea accesului femeilor rome la instituþiile publice, participarea lor la

procesele de luare a deciziilor ºi dezvoltarea unei mase critice de femei rome cu

rol de lider.

Deborah A. Harding

Vice-Preºedinte

Institutul pentru o Societate Deschisã (OSI) 

http://www.osepsee.net
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11..  RREEZZUUMMAATT ªªII RREECCOOMMAANNDDÃÃRRII

11..11  RReezzuummaatt

Guvernul României a adoptat prompt politicile ºi programele care vizau, în general,

îmbunãtãþirea situaþiei romilor ºi a privit educaþia romilor ca pe o prioritate în utilizarea

fondurilor Uniunii Europene (UE). Cu toate acestea, implementarea acestor politici a

fost mult mai slabã decât ne-ar sugera scopurile ambiþioase ºi, ca urmare, continuã sã

existe o gamã largã de obstacole serioase în calea accesului la educaþie de calitate pentru

copiii romi. Sectorul civil a fost activ în parteneriat cu instituþiile guvernamentale,

realizând un numãr de proiecte de succes menite sã creascã accesul romilor la educaþie,

iar rezultatele extinderii treptate a acestor proiecte ar trebui monitorizatã. Acum cã

România este membru UE, este esenþial ca încurajarea internaþionalã care a jucat un rol

atât de important în eforturile trecute de a aborda mai adecvat nevoile romilor sã nu

slãbeascã. „Deceniul pentru Incluziunea Romilor 2005-2015" ar putea servi mai bine

ca ºi cadru în care România sã consolideze ºi sã lãrgeascã îmbunãtãþirile în educaþia

pentru romi decât un alt program care sã promitã mai mult decât poate realiza.

România are un procent mare de tineri romi, ceea ce face ca accesul la educaþie de

calitate sã fie o nevoie ºi mai urgentã. Deºi nu existã date oficiale complete, într-un

numãr de studii independente s-au colectat informaþii relevante despre populaþia de

romi ºi aspecte referitoare la nivelul sãu de educaþie. Numãrul romilor - ºi mai ales al

romilor care se identificã astfel - care se înscriu la ºcoalã a crescut continuu. Însã în ciuda

contribuþiei importante pe care grãdiniþa o are la succesul ºcolar al copilului, existã încã

un numãr mare de copii romi care nu frecventeazã grãdiniþa, datoritã costurilor

implicate, lipsei de spaþiu, sau izolãrii geografice. De asemenea, în rândul romilor se

manifestã o probabilitate mai mare de abandon ºcolar decât în cel al ne-romilor ºi un

procent mult mai mare de romi decât de ne-romi de peste zece ani nu au finalizat nici

o formã de învãþãmânt.

Segregarea este o problemã persistentã în România; separarea aºezãrilor rome de cele ale

comunitãþilor majoritare a condus la apariþia unor ºcoli doar pentru elevi romi, care

deservesc aceste aºezãri sau cartiere. Însã existã ºi cazuri de repartizare intenþionatã a

copiilor în clase separate, sau de îndrumare a acestora spre ºcoli speciale pentru persoane

cu dizabilitãþi mintale. Deoarece diferite studii au folosit metode diferite în stabilirea a

ceea ce constituie o ºcoalã segregatã, un studiu complex care sã foloseascã o metodologie

ºi definiþii unitare ar trebuie sã devinã o prioritate pentru Guvern. 

Documentul major al Guvernului care abordeazã situaþia romilor, în general, este

Strategia pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, adoptatã în 2001 ºi revizuitã în 2006.

Cercetãrile aratã cã implementarea strategiei nu a fost uniformã în toate domeniile

vizate, printre care ºi educaþia. Proiectul „Acces la educaþie pentru grupuri

dezavantajate, cu focalizare pe romi", care s-a dezvoltat ºi implementat începând cu
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2003 cu sprijinul programului Phare al UE, include sprijin pentru strategiile judeþene

ºi a reuºit sã piloteze o varietate de abordãri care vizeazã îmbunãtãþirea accesului la

educaþie pentru romi. În 2004, Guvernul a elaborat proiectul unui Plan de Acþiune ca

parte a Deceniului de Incluziune a Romilor (proiectul Planului de Acþiune al Deceniului),

dar acest proiect nu a fost adoptat încã. 

Procesul continuu de descentralizare afecteazã educaþia în mod special, deoarece oferã

autoritãþilor locale mai multã autonomie, dar deseori fãrã responsabilitãþi clare, iar

Guvernul central continuã sã menþinã din ce în ce mai puþine mecanisme care sã

combatã tendinþele negative cum ar fi segregarea. Pe mãsurã ce acest proces continuã,

Guvernul ar trebui sã se asigure cã existã organe accesibile ºi competente care sã

abordeze problemele care ar putea sã aparã într-un sistem mai descentralizat, cã

autoritãþile locale vor avea un mandat ºi sprijin clare pentru a implementa noile niveluri

de autonomie ºi cã nevoile comunitãþilor rome vor fi abordate corespunzãtor în

politicile locale. 

O notificare emisã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii în 2004 prezintã paºii pe care

ºcolile ºi inspectorii ºcolari trebuie sã-i parcurgã pentru a identifica ºi elimina segregarea;

cu toate acestea, deoarece notificarea nu are putere de lege, implementarea ei este

limitatã. 

Mediatorii romi lucreazã în ºcolile din România din 2000 ºi cu toate cã în programul

Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi" s-au

selectat ºi pregãtit 200 mediatori, resursele limitate ºi lipsa de reglementãri clare pentru

angajarea unor noi mediatori au limitat extinderea acestei iniþiative ºi ameninþã

posturile mediatorilor romi existenþi. Eforturile Guvernului de a creºte numãrul de

profesori romi ºi de profesori care vorbesc romani, precum ºi numãrul orelor de limba

romani, au avut mai mult succes. Însã curriculumul ar trebui sã includã mai multe

materiale care sã reflecte minoritatea romã ºi aceste conþinuturi ar trebui sã devinã parte

integrantã a ofertei educaþionale pentru toþi copiii din România, nu doar pentru

minoritatea romã.

ONG-urile ºi Guvernul finanþeazã formarea cadrelor didactice pe teme relevante pentru

educaþia romilor. Guvernul ar trebui însã sã înfiinþeze un sistem de monitorizare ºi

evaluare a tuturor cursurilor pentru a le consolida ºi a clãdi mai departe pe bunele

practici existente. 

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) funcþioneazã din 2002,

dar pânã la aceastã orã a primit doar o plângere legatã de accesul la educaþie, caz în care

Consiliul a emis un avertisment la adresa unei ºcoli care practica segregarea elevilor

romi. Capacitatea ºcolilor de a gestiona discriminarea este scãzutã ºi ar trebui sã existe

soluþii locale pentru a aborda diferitele situaþii. 

Deºi nu existã date precise referitor la numãrul de romi fãrã documente de identitate,

cercetãrile aratã cã aceastã problemã este de anvergurã; Guvernul ar trebui sã ia mãsuri

pentru a aduna mai multe informaþii despre aceastã situaþie ºi mai ales pentru a evalua

semnificaþia acestui aspect ca obstacol al înscrierii la ºcoalã. Costurile menþinerii unui
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copil la ºcoalã sunt prea mari pentru majoritatea familiilor rome: existã o relaþie clarã

între statutul economic al romilor ºi performanþa ºcolarã a copiilor lor. 

Autoritãþile publice încã ignorã în mare parte problema segregãrii rezidenþiale a

comunitãþilor rome; o schimbare realã va avea loc doar cu intervenþia sistematicã a

Statului. Segregarea geograficã larg rãspânditã în România a condus la procente ridicate

de copii romi care trãiesc în aºezãri ºi cartiere majoritar rome, deseori la distanþã mare

de comunitãþile majoritare ºi de infrastructuri, inclusiv de ºcoli. 

Deºi suprareprezentarea romilor în ºcolile speciale pentru copii cu dizabilitãþi mintale

nu este o problemã la fel de gravã în România ca în alte þãri din regiune, unii copii romi

încã sunt plasaþi în aceste ºcoli pentru a beneficia de hranã ºi cazare. Aceste avantaje ar

trebui oferite elevilor din medii dezavantajate care frecventeazã orice ºcoalã, pentru a

elimina orice încurajare de a frecventa ºcolile speciale. Programul „A Doua ªansã" al

Guvernului, deºi este frecventat în general de elevi romi, rãmâne o opþiune mai bunã

decât eforturile precedente de a integra elevii mai în vârstã decât media, în care astfel de

copii erau plasaþi în clase cu elevi mai mici.

România are un sistem de învãþãmânt în limba romani, cu un numãr crescând atât de

elevi, cât ºi de profesori, sprijinit în cadrul unei bune colaborãri între societatea civilã ºi

Guvern în acest domeniu. 

România a fãcut progrese serioase în privinþa calitãþii educaþiei pentru romi. Cu toate

acestea, persistã inegalitãþi semnificative, iar Guvernul ar trebui sã se asigure cã reforma

educaþiei ia în calcul nevoile specifice ale elevilor romi. 

În ciuda unui numãr mare de rapoarte care evidenþiazã condiþiile modeste din ºcolile cu

un procent mare de elevi romi, s-au fãcut puþine eforturi pentru a asigura condiþiile de

bazã în astfel de ºcoli, lipsa cãrora se manifestã în încãlzire neadecvatã, dotãri sanitare

neadecvate ºi suprapopulare. Cum ºcolile primesc o mare parte a fondurilor de la

bugetul local, este nevoie de acþiune þintitã la nivelul Guvernului central pentru a

suplimenta fondurile în zonele dezavantajate.

Rezultatele ºcolare ale elevilor romi sunt în creºtere, deºi acest aspect se mãsoarã încã în

termeni de rate de eºec în scãdere. Descentralizarea a avut un impact pozitiv asupra

dezvoltãrii curriculare, ºcolile fiind încurajate sã elaboreze module care sã reflecte

cultura ºi tradiþiile locale. Însã Ministerul Educaþiei ar trebuie sã se asigure cã materialele

despre cultura ºi contribuþia romilor devin parte a educaþiei fiecãrui copil din România. 

Existã o gamã de oportunitãþi de formare în domeniul educaþiei romilor accesibile

cadrelor didactice, multe ofertate de ONG-uri cu experienþã specificã în acest domeniu.

Acesta este un pas pozitiv spre tehnici active de învãþare; cu toate acestea, dupã

finalizarea formãrii, existã puþin sprijin acordat profesorilor pentru ca aceºtia sã

transpunã abordãrile inovative în sala de clasã. În plus, este nevoie de eforturi mai

concentrate de a atrage comunitãþile rome spre ºcoli; este nevoie de pro-activism ºi

comunicare susþinute din partea tuturor pentru a elimina clivajul dintre pãrinþii romi ºi

ºcoli. Aºteptãrile scãzute faþã de romi ºi percepþiile negative despre ei sunt foarte
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rãspândite în sãlile de clasã, de aceea Guvernul trebuie sã ia mãsuri sã sporeascã toleranþa

în ºcoli în completarea mãsurilor care vizeazã eliminarea segregãrii fizice. 

Reþeaua informalã a inspectorilor pentru romi din România este un model în multe

privinþe; Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui sã întãreascã acest sistem ºi sã

asigure continuitatea sa pentru a creºte incluziunea romilor în toatã þara ºi la toate

treptele de învãþãmânt. 

11..22 RReeccoommaannddããrrii

1.2.1 Recomandãri referitoare la monitorizare ºi evaluare

Colectarea de date

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

1. Sã îmbunãtãþeascã mecanismele de colectare a datelor referitoare la populaþia

ºcolarã, mai ales cele despre elevii romi ºi migranþi, cu mãsuri adecvate de

protecþie a unor informaþii referitoare la identitatea ºi viaþa privatã a indivizilor. 

2. Sã asigure disponibilitatea datelor statistice dezagregate pe vârstã, etnie ºi sex,

referitor la situaþia romilor în domeniul educaþiei; aceste date ar putea fi

disponibile, de exemplu, pe website-ul Ministerului Educaþiei. 

3. Sã constituie eºantioane de copii care participã la testãri educaþionale

internaþionale, cum ar fi PISA ºi TIMSS, astfel încât sã includã sub-eºantioane

stabile de elevi romi. Sã se raporteze rezultatele acestor teste internaþionale

dezagregate pe etnie pentru a permite identificarea tendinþelor performanþei

ºcolare a romilor pe toatã durata „Deceniului de Incluziune a Romilor".

4. Sã utilizeze sistemele existente de colectare de date pe perioade mai lungi; de

exemplu, baza de date electronicã proiectatã în cadrul proiectului Phare 2003 ar

putea furniza informaþii valide, dacã s-ar folosi ºi pe viitor pentru a urmãri

rezultatele ºcolare ale elevilor.

5. Sã elaboreze un sistem de „urmãrire" între ºcoli a elevilor care migreazã cu

familiile pe cuprinsul þãrii sau peste hotare. 

Evaluarea

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui: 

6. Sã monitorizeze acþiunile de desegregare ºi impactul lor asupra beneficiarilor.

7. Sã iniþieze cercetãri de evaluare pentru a documenta impactul diferitelor

intervenþii, proiecte ºi programe dupã finalizarea formalã a acestora. 
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8. Sã echilibreze mecanismele de colectare a datelor cantitative cu colectarea de date

calitative pentru a obþine date referitoare la sistem, precum ºi informaþii legate

de viaþa oamenilor. 

Inspectoratele ºcolare ar trebui:

9. Sã monitorizeze ºi sã respecte standardele de calitate referitoare la mediul ºcolar,

inclusiv în privinþa asigurãrii spaþiului adecvat pentru fiecare copil, a încãlzirii, a

iluminãrii; pentru aceasta, ar trebui folosite criteriile de calitate ARACIP

(Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar) ºi

formulare de autoevaluare la nivelul ºcolilor. 

1.2.2 Recomandãri pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie

Constrângeri structurale, cerinþe legislative ºi administrative, costuri

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

10. Sã se asigure cã toþi copiii au acces la învãþãmânt preºcolar cu program prelungit,

de doi ani, prin:

• Extinderea grupei pregãtitoare la durata de doi ani pentru toþi copiii

dezavantajaþi;

• Asigurarea spaþiului adecvat pentru a primi toþi copiii; acest lucru s-ar

putea face prin construirea de noi spaþii de clasã, revizuirea orarelor sau a

cerinþelor referitoare la numãrul de copii pe clasã;

• Furnizarea de programe educaþionale gratuite, în cadrul unui program

zilnic prelungit, pentru copiii dezavantajaþi.

11. Sã ia mãsuri pentru a asigura accesul la învãþãmânt preºcolar al copiilor care nu

au documentele de identitate necesare.

12. Sã  aloce fonduri pentru ºcolile primare ºi secundare pentru a se asigura cã acei

copii care îndeplinesc anumite criterii sã primeascã sprijin, cum ar fi hranã,

îmbrãcãminte ºi programe de dupã ºcoalã.

13. Sã ia mãsuri concertate pentru a aborda problema muncii efectuate de copii; în

mod specific, sã identifice modalitãþi de a determina copiii care muncesc sã se

întoarcã la ºcoalã ºi sã rãmânã la ºcoalã, prin mãsurile de subvenþionare de mai

sus.

14. Sã asigure programe educaþionale dupã un orar prelungit pentru copiii

dezavantajaþi („programe de dupã ºcoalã"), inclusiv programe de tutorat ºi

mentorat. Cadrele didactice ar trebui cointeresate financiar pentru orele

suplimentare; copiilor ar trebui sã li se asigure cel puþin masã gratuitã. 
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15. Sã menþinã ºi sã încurajeze învãþãmântul de tip „A Doua ªansã" acolo unde este

necesar ºi sã asigure pe mai departe implementarea procedurilor de recrutare,

predare ºi evaluare, precum ºi certificare a elevilor de „A Doua ªansã". 

Segregarea rezidenþialã / izolarea geograficã

Guvernul României ar trebui:

16. Sã adopte Planul Naþional de Acþiune al Deceniului pentru Incluziunea Romilor

(în cele ce urmeazã, proiectul Planului de Acþiune al Deceniului)1 - inclusiv

secþiunea referitoare la Educaþie ºi mai ales prevederile care se referã la segregarea

ºcolarã. 

17. Sã se asigure cã noile structuri desemnate pentru implementarea Strategiei

pentru Romi în sistemul descentralizat au roluri ºi responsabilitãþi adecvate ºi

clare:

• Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi;

• Comisiile ministeriale pentru Romi;

• Birourile Judeþene pentru Romi;

• Experþii locali pentru problemele romilor.

18. Sã realizeze obiectivele incluse în Strategia Guvernamentalã de Îmbunãtãþire a

Situaþiei Romilor,2 mai ales în privinþa renunþãrii la practicile de plasare a copiilor

romi în clase separate.

19. Sã implice reprezentanþii Guvernului în teritoriu (prefecturile) în facilitarea

dialogului instituþional între factorii interesaþi la nivel local, cum ar fi autoritãþile

locale, personalul ºcolilor, inspectoratul ºcolar judeþean, comitetele de pãrinþi ºi

ONG-urile, în vederea realizãrii proiectelor de desegregare. 

20. Sã aloce fonduri guvernamentale ºi UE cu prioritate acelor localitãþi care

demonstreazã eforturi de îmbunãtãþire a coeziunii sociale prin iniþiativele de

desegregare a ºcolilor. 

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

21. Sã emitã un ordin referitor la eliminarea segregãrii, definind segregarea pe larg

astfel încât sã includã separarea pe baze de statut socio-economic al pãrinþilor,

categorie ocupaþionalã, sex, religie sau capacitãþi de învãþare. Directorii de ºcoalã

care menþin clase separate pentru romi sau care nu elaboreazã ºi implementeazã

1 Planul Naþional de Acþiune al Deceniului.

2 Strategia Guvernului României de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor.
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planuri de desegregare în cazul ºcolilor separate, ar trebui sancþionaþi financiar ºi

pe plan profesional.  

22. Sã înfiinþeze un grup de lucru care sã reuneascã Agenþia Naþionalã pentru Romi,

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD), precum ºi

ONG-uri rome, pentru a elabora o strategie naþionalã de desegregare, bazatã pe

cele mai bune practici în domeniul desegregãrii testate în programele

educaþionale Phare 2001 ºi Phare 2003.

23. Sã formeze personalul inspectoratelor ºcolare judeþene pentru a pregãti atent

procesul de desegregare; acest aspect presupune pregãtirea cadrelor didactice, a

pãrinþilor ºi a elevilor, crearea ºi menþinerea unui mediu ºcolar prietenos ºi

asigurarea sprijinului educaþional ºi social pentru elevii care au nevoie de acest

lucru pânã în momentul când sunt complet integraþi în clasele ºi ºcolile noi, ca

parte a unui program complex de desegregare.

24. Sã sprijine ferm ºi sã delege inspectorii ºcolari pentru monitorizarea ºcolilor ºi a

procedurilor de plasare ºi în sprijinirea eforturilor de desegregare a ºcolilor, dupã

cum se precizeazã în Notificarea 29323 din 20 aprilie 2004 referitoare la

desegregare; acest lucru s-ar putea realiza prin formare, schimburi de experienþã

despre bune practici ºi prin canalizarea resurselor pentru implementarea

activitãþilor.

25. Sã asigure asistenþã pentru inspectoratele ºcolare judeþene pentru ca experþi din

domeniul facilitãrii comunitare ºi desegregãrii sã poatã lucra cu ºcolile ºi

comunitatea pentru a media ºi consilia în caz de dispute sau conflicte. 

26. Sã sprijine inspectoratele pentru a utiliza autoevaluarea - care include ca

subcapitol desegregarea ºcolarã - cu scopul de a încuraja ºcolile din toatã þara sã

utilizeze aceste instrumente în procesul de desegregare. 

27. Sã continue sã adune date ºi sã monitorizeze mãsurile de desegregare demarate

în anul ºcolar 2005-2006 prin proiectul Phare 2003. 

Inspectoratele ºcolare ºi autoritãþile educaþionale locale ar trebui:

28. Sã elaboreze planuri de desegregare pe termen lung ºi scurt; sã sprijine ºcolile, sã

monitorizeze ºi sã sprijine desegregarea la nivelul ºcolilor, inclusiv prin schema de

inspecþie periodicã.

29. Sã sprijine crearea unor reþele ºcolare la nivel local cu scopul de a împãrtãºi

experienþe ºi de a adopta planurile de desegregare optime.

30. Sã asigure transportul gratuit la cerere pentru toþi copiii pentru deplasarea la

ºcoala gazdã dupã cum se enunþã în lege ºi sã ofere tot sprijinul pentru procesul

de desegregare.
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31. Sã se ocupe de îndepãrtarea barierelor non-educaþionale ale desegregãrii ºcolare,

nu doar transportul, ci ºi alte bariere legate de sãrãcie.

Proceduri de înscriere în ºcoli ºi clase

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

32. Sã respecte angajamentele asumate în Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.

192/199 ºi Legea Învãþãmântului nr. 218/ aprilie 2004 care stipuleazã integrarea

copiilor din ºcolile speciale în ºcoli de masã.

33. Sã demonstreze angajamentul faþã de progresul în îmbunãtãþirea instrumentelor

de diagnosticare ºi evaluare utilizate la testarea copiilor cu nevoi educaþionale

speciale.   

34. Sã elaboreze standarde, metodologii ºi mecanisme de finanþare pentru

incluziunea copiilor din ºcolile speciale în clase din ºcoli de masã, asigurând

faptul cã ºcolile de masã oferã tot sprijinul ºi resursele necesare pentru realizarea

unei educaþii incluzive.

Limba

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

35. Sã se angajeze sã elaboreze curriculumul ºi materiale curriculare care sã sprijine

predarea  limbii ºi culturii romilor pe tot cuprinsul þãrii.

36. Sã piloteze un curriculum în limba romani în clasele primare (I-IV).

37. Sã încurajeze ºi sã sprijine instituþiile de formare iniþialã ºi continuã a cadrelor

didactice, sã ofere cursuri despre dezvoltarea limbajului, metodologii ºi tehnici

pentru realizarea educaþiei bilingve, a educaþiei interculturale ºi a educaþiei

incluzive.

38. Sã elaboreze o fiºã a postului clarã pentru inspectorii de romi referitor la învãþarea

limbii romani. 

1.2.3 Recomandãri referitoare la îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei

Facilitãþi ºcolare ºi resurse umane

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Inspectoratele ªcolare Judeþene ar trebui:

39. Sã asigure numirea unor profesori calificaþi în ºcolile din comunitãþile

dezavantajate, în special în zonele rurale.
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40. Sã controleze fluctuaþia cadrelor didactice prin oferirea de stimulente pentru

cadrele didactice care lucreazã în comunitãþi dezavantajate ºi în comunitãþi de

romi, precum ºi de programe de formare gratuite.

41. Sã extindã proiectul de descentralizare pentru a recurge cât mai puþin la numirea

cadrelor didactice pe post prin sistem computerizat ºi sã foloseascã mai eficient

recomandãrile ºi nevoile ºcolilor ºi comunitãþilor locale la numirea cadrelor

didactice.

42. Sã efectueze investiþii de bazã în infrastructurã.

43. Sã identifice o modalitate de asigurare a faptului cã mediatorii formaþi sunt

angajaþi ºi cei care sunt angajaþi pot continua sã rãmânã pe post.

Standarde curriculare

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

44. Sã revizuiascã filosofia educaþionalã ºi setul de principii ºi norme comune

întregului sistem de învãþãmânt preuniversitar pentru a sublinia diversitatea ºi

multiculturalismul societãþii româneºti ºi pentru a opera schimbãrile necesare în

criteriile de realizare pentru a integra aspecte legate de diversitatea etnicã ºi

culturalã atât la nivelul obiectivelor (þintele de atins ºi obiectivele specifice), cât

ºi la cel al conþinuturilor. 

45. Sã coopereze cu Agenþia Naþionalã pentru Manuale pentru a accentua reflectarea

diversitãþii culturale în manualele pentru toate nivelurile de învãþãmânt.

46. Sã sprijine realizarea unor materiale didactice de bunã calitate care abordeazã

istoria, cultura ºi valorile romilor ºi sã retipãreascã astfel de materiale deja

elaborate de ONG-uri. 

47. Sã lanseze o competiþie pentru publicarea de cãrþi în romani care sã fie în

conformitate cu curriculumul naþional cel puþin pentru clasele primare ºi sã

identifice resurse financiare pentru a se asigura cã preþul acestor materiale nu este

prohibitiv. 

48. Sã revizuiascã ponderea curriculumului la decizia ºcolii din ansamblul

curriculumului, astfel încât ºcolile ºi cadrele didactice sã poatã adapta eficient

oferta educaþionalã la nevoile reale, reflectate ºi de structura etnicã a populaþiei

de elevi ºi a comunitãþii.  

49. Sã elaboreze un set de stimulente profesionale pentru a încuraja cadrele didactice

sã dezvolte resurse de învãþare alternative. 
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Strategiile de instruire ºi pedagogia

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

50. Sã sprijine ºcolile ºi cadrele didactice sã foloseascã noi standarde pentru a veni în

sprijinul calitãþii educaþiei pe care o realizeazã. 

51. Sã monitorizeze implementarea standardelor de predare (ARACIP) care

încorporeazã indicatori pentru educaþia de calitate, standardele care încorporeazã

concluziile formulate în diverse proiecte ºi programe din domeniul educaþiei

incluzive, educaþiei pentru comunitãþile rome ºi cele dezavantajate.

52. Sã continue formarea, angajarea ºi implicarea mediatorilor ºcolari în procesul

educativ. 

53. Sã elaboreze o nouã politicã naþionalã pentru formarea iniþialã ºi continuã a

profesorilor cu includerea explicitã a curriculumului educaþiei interculturale ºi

multiculturale ca o componentã specificã. 

54. Sã construiascã pe experienþele acumulate în formarea continuã a cadrelor

didactice în cadrul programul Phare ºi în proiecte realizate de ONG-uri ºi sã

generalizeze acele practici în instituþiile de formare iniþialã ºi continuã a cadrelor

didactice. 

55. Sã încurajeze inovarea în ºcolile cu o fluctuaþie mare a populaþiei ºcolare, cum ar

fi copiii lucrãtorilor sezonieri care lipsesc în aceeaºi perioadã a anului ºcolar; de

exemplu, acest lucru s-ar putea realiza prin perioade de învãþare în timpul verii,

sau prin realizarea de portofolii de cãtre elevi.

Autoritãþile educaþionale judeþene ºi locale, inspectoratele ºi instituþiile de formare

continuã ar trebui:

56. Sã asigure formare pentru cadre didactice ºi manageri ºcolari în instituþiile de

formare iniþialã ºi continuã, în domeniile pedagogiei centrate pe elev, educaþiei

antidiscriminatorii, metodologiilor pentru învãþarea celei de-a doua limbi,

educaþiei multiculturale ºi modalitãþilor eficiente de implicare a pãrinþilor ºi

comunitãþilor în viaþa ºcolii.

57. Sã asigure sprijin pentru instituþiile de formare continuã (ºi sã încurajeze

colaborarea acestora cu inspectoratele), sã încurajeze noile modele ºi practici de

conducere ºi management ºcolar, predarea centratã pe elev ºi implicarea

pãrinþilor ºi comunitãþii, inclusiv utilizarea instrumentelor de autoevaluare ca

modalitate de asigurare a calitãþii.

58. Sã sprijine instituþiile de formare iniþialã ºi continuã în vederea includerii teoriei

ºi practicii dezvoltãrii instituþiilor ºcolare în curriculumul lor oficial.
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Relaþii ºcoalã-comunitate

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui:

59. Sã continue sã stimuleze angajarea romilor în ºcoli prin furnizarea unor burse de

studiu ºi programe de învãþãmânt la distanþã pentru cadre didactice ºi mediatori

ºcolari. Este recomandatã implicarea ONG-urilor rome în formare.

Inspectoratele locale ar trebui sã sprijine ºcolile:

60. Sã încurajeze implicarea sporitã a pãrinþilor romi în luarea de decizii la nivelul

ºcolii.

61. Sã se preocupe activ de dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea instituþiei proprii.

62. Sã consolideze eforturile de dezvoltare ºi îmbunãtãþire a ºcolii prin construirea pe

experienþele câºtigate de unele ºcoli în diverse proiecte derulate, organizarea de

vizite de schimb de experienþã ºi de creare a unor reþele ºcolare. 

63. Sã încurajeze, acolo unde este posibil, legãturile cu organizaþii din domeniul

dezvoltãrii comunitare, care pot lucra cu grupuri de pãrinþi pentru a le spori

capacitatea de a se implica, cu folos, în viaþa ºcolii, pentru a le creºte încrederea

ºi, pânã la urmã, pentru a le dezvolta abilitãþile de a influenþa politicile ºi

practicile din ºcoalã.

Atitudini discriminatorii

Guvernul României ar trebui:

64. Sã creascã vizibilitatea Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii

(CNCD) ºi a altor instituþii naþionale care au responsabilitãþi în lupta împotriva

discriminãrii.

65. Sã se preocupe de diferenþele calitative între ºcoli ºi practicile discriminatorii prin

impunerea respectãrii reglementãrilor ºi normelor legale.  

66. Sã încurajeze ºi sã sprijine financiar programele care vizeazã dezvoltarea toleranþei

interetnice ºi cooperarea interetnicã. 

Universitãþile ºi colegiile pedagogice ar trebui:

67. Sã extindã la o scarã mai largã în formarea iniþialã diferitele module de formare

pe teme de educaþie interculturalã, ºanse egale, implicarea familiei în viaþa ºcolii.

Inspecþiile ºcolare 

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Inspectoratele ªcolare Judeþene ar trebui:

68. Sã asigure cã toate ºcolile, inclusiv cele speciale ºi ºcolile segregate pentru romi
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sunt inspectate periodic ºi sunt responsabilizate pentru respectarea standardelor

definite de lege.

69. Sã formeze ºi sã numeascã inspectori responsabili cu aspecte ce þin de segregare

ºi sã solicite tuturor inspectorilor sã acþioneze în acord cu politicile de

desegregare.

70. Sã sprijine ºi sã încurajeze inspectorii sã priveascã procesul de monitorizare ca pe

un proces de învãþare ºi sprijin, lipsit de funcþia de control.
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22..  IINNDDIICCAATTOORRII DDEE BBAAZZÃÃ ÎÎNN EEDDUUCCAAÞÞIIEE

România are un procent mare de tineri romi, ceea ce face ca accesul la educaþie de calitate

sã fie o nevoie ºi mai urgentã. Deºi nu existã date oficiale complete, într-un numãr de studii

independente s-au colectat informaþii relevante despre populaþia de romi ºi aspecte referitoare

la nivelul sãu de educaþie. Numãrul romilor - ºi mai ales al romilor care se identificã astfel

- care se înscriu la ºcoalã a crescut continuu. Însã în ciuda contribuþiei importante pe care

grãdiniþa o are la succesul ºcolar al copilului, existã încã un numãr mare de copii romi care

nu frecventeazã grãdiniþa, datoritã costurilor implicate, lipsei de spaþiu, sau izolãrii

geografice. De asemenea, în rândul romilor se manifestã o probabilitate mai mare de

abandon ºcolar decât în cel al ne-romilor ºi un procent mult mai mare de romi decât de ne-

romi de peste zece ani nu au finalizat nici o formã. 

Segregarea este o problemã persistentã în România; separarea aºezãrilor rome de cele ale

comunitãþilor majoritare a condus la apariþia unor ºcoli doar pentru elevi romi, care

deservesc aceste aºezãri sau cartiere. Însã existã ºi cazuri de repartizare intenþionatã a

copiilor în clase separate, sau de îndrumare a acestora spre ºcoli speciale pentru persoane cu

dizabilitãþi mintale. Deoarece diferite studii au folosit metode diferite în stabilirea a ceea ce

constituie o ºcoalã segregatã, un studiu complex care sã foloseascã o metodologie ºi definiþii

unitare ar trebuie sã devinã o prioritate pentru Guvern.

22..11 CCoolleeccttaarreeaa  ddee  ddaattee

Prezentul raport se bazeazã pe cele mai relevante rapoarte de cercetare ºi statistici

publicate recent. Însã existenþa ºi gradul de încredere al datelor ºi informaþiilor este o

problemã, deoarece lipseºte o colectare ºi publicare sistematicã de statistici referitoare la

romi, precum ºi de statistici referitoare la educaþie în general. În raportul de faþã am

folosit date publicate în mai multe rapoarte, cu participarea unor organizaþii constant

implicate în promovarea accesului la educaþie de calitate pentru copii. Aceste organizaþii

includ UNICEF, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Institutul de Cercetare a Calitãþii

Vieþii ºi altele. Cu sprijin din partea Uniunii Europene (UE), în programele Phare

implementate în ultima perioadã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru asigurarea

accesului la educaþie pentru grupurile dezavantajate, s-au realizat unele studii iniþiale

care, dacã ar continua, ar putea sã asigure date la zi consistente.

Recensãmântul Populaþiei ºi Gospodãriilor din România din 2002 (în cele ce urmeazã,

recensãmântul din 2002) prezintã numeroase date relevante despre situaþia romilor din

România. Conform recensãmântului, populaþia totalã a României a fost de

21.680.974.3 Dupã 1989, rata natalitãþii a scãzut de la 2,2 (numãrul copiilor nãscuþi de

3 Institutul Naþional de Statisticã, INS, rezultatele recensãmântului populaþiei din 2002,

disponibil în limbile englezã ºi românã pe site-ul INS la http://www.insse.ro/index _eng.htm

(accesat la 28 februarie 2007) (în cele ce urmeazã, recensãmântul din 2002).

http://www.insse.ro/index
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o femeie în perioada fertilitãþii) în 1989, la 1,8 în 1990 ºi 1,3 în 2004; în aceeaºi

perioadã, rata mortalitãþii a crescut de la 10,0 (decese la 1.000 locuitori) în 1991 la 10,8

în 2004.4

Conform recensãmântului din 2002, în România existã 535.140 persoane de etnie

romã, care reprezintã 2,46 la sutã din populaþia totalã a þãrii. Datele recensãmântului

din 2002 indicã o creºtere semnificativã a populaþiei de etnie romã din 1992, când

recensãmântul a înregistrat 401.087 romi, sau 1,75 la sutã din totalul populaþiei þãrii.5

Aceastã creºtere de 0,71 procente trebuie privitã în contextul scãderii generale a

populaþiei totale ºi a creºterii deschiderii persoanelor de a se declara romi. Conform

datelor Institutului de Cercetare a Calitãþii Vieþii (ICCV), procentul neoficial al

populaþiei rome din totalul populaþiei þãrii este în jur de 6,7.6 Analiza de nevoi realizatã

de Roma Education Fund (Fondul de Educaþie pentru Romi) la lansarea „Deceniului

pentru Incluziunea Romilor"7 aratã cã activiºtii romi ºi liderii ONG-urilor rome

estimeazã cã numãrul etnicilor romi din România este între 1.010.000 ºi 2.500.000,

reprezentând între 4,65 la sutã ºi 11,52 la sutã din totalul populaþiei.8

Problematica deosebit de complexã rezumatã în întrebarea „Cine este rom?" ºi aspectele

care definesc pe cineva ca fiind rom rãmân neclarificate. Utilizarea limbii este un

indicator, recensãmântul din 2002 indicându-ne faptul cã circa 43,9 la sutã dintre

persoanele care se identificã drept romi vorbesc romani. Conform unui studiu recent al

Fundaþiei pentru o Societate Deschisã din România (în cele ce urmeazã, FSD

4 INS, date statistice disponibile în limbile românã ºi englezã pe site-ul INS la

http://www.insse.ro/Anuar%202005/CAPITOLE/cap2.pdf (accesat la 9 martie 2007).

5 INS, date statistice disponibile în limbile românã ºi englezã pe site-ul INS la

http://www.insse.ro/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf (accesat la 9 martie 2007).

6 C. Zamfir, M. Preda (editori), „Romii din România", Editura Expert, Bucureºti: 2002. Datele

prezentate se referã la anul 1998. Procentul de 6,7 la sutã reprezintã o estimare corectã a

procentului de romi identificaþi de altcineva. Aceeaºi sursã estimeazã cã procentul romilor care

se declarã ca atare este mai scãzut, adicã 4,3la sutã din populaþia totalã (pag. 13-14). Procentul

estimat de 6,7 este folosit ºi în „Suportul social pentru populaþia de romi", Bucureºti, APSIC,

2002. Acesta este un document oficial elaborat de Comisia de Combatere a Sãrãciei ºi de

Incluziune Socialã, din cadrul Guvernului României. 

7 „Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015", o iniþiativã sprijinitã de Open Society Institute

(OSI) ºi Banca Mondialã, este un efort internaþional fãrã precedent de a combate discriminarea

ºi a asigura accesul egal al romilor la educaþie, locuire, ocupare ºi îngrijirea sãnãtãþii. Lansat în

februarie 2005 ºi acceptat de nouã þãri central ºi est-europene, Deceniul se bucurã ºi de sprijinul

Comisiei Europene, al Consiliului Europei, al Bãncii de Dezvoltare a Consiliului Europei ºi de

cel al Programului de Dezvoltare al Naþiunilor Unite. Pentru detalii, vezi site-ul Deceniului la

http://www.romadecade.org.

8 Fondul Educaþional pentru Romi (REF), Analiza de nevoi pentru România, august 2004,

disponibil în limba englezã la http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources/

NAReportFinalRomania.pdf (accesat la 28 februarie 2007) (în cele ce urmeazã, REF, Analiza

de nevoi).

http://www.insse.ro/Anuar%202005/CAPITOLE/cap2.pdf
http://www.insse.ro/RPL2002INS/vol4/tabele/t1.pdf
http://www.romadecade.org
http://siteresources.worldbank.org/INTROMA/Resources
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România),9 pe un eºantion naþional reprezentativ de romi autoidentificaþi, aproape

jumãtate (45 la sutã) se declarã romi „românizaþi", membri ai unor grupuri cunoscute

sub denumirea de rudari sau vãtraºi. 

În România, în timpul procesului de armonizare a legislaþiei româneºti cu acquis-ul

comunitar al Uniunii Europene (UE), s-a înfiinþat Autoritatea Naþionalã pentru

Supravegherea Procesãrii Datelor Personale, ca organ public, independent ºi autonom al

administraþiei publice române, cu scopul de a proteja drepturile ºi libertãþile

fundamentale  ale persoanelor fizice, mai ales dreptul la viaþa intimã, de familie ºi

privatã, în ceea ce priveºte procesarea datelor personale ºi libera circulaþie a acestor

date.10 Autoritatea supravegheazã ºi controleazã legalitatea procesãrii datelor personale

care cad sub incidenþa Legii nr. 677/2001, unde datele personale sunt definite ca „orice

informaþie care se referã la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã, direct sau

indirect, mai ales printr-un numãr de identificare sau mai mulþi factori specifici care

descriu identitatea fizicã, fiziologicã, psihicã, economicã, culturalã sau socialã (de

exemplu: numele, adresa, obiceiurile, telefonul, salariul etc.)."11 Autoritatea de

supraveghere  poate decide, în cazul în care constatã cã aceastã lege a fost încãlcatã, sã

suspende temporar procesarea de date, sã ºteargã toate sau parte din datele procesate sau

sã acþioneze în justiþie. Autoritatea poate, de asemenea, sã iniþieze investigaþii, sau sã

cerceteze cazuri ca urmare a unor sesizãri sau plângeri ºi sã emitã recomandãri legate de

procesarea de date.

Cu toate acestea, procesul de colectare a datelor referitoare la situaþia populaþiei rome

din România este încã în stadiile iniþiale. Agenþia Naþionalã pentru Romi, în cadrul

unui program finanþat de UE,12 a întreprins un studiu care va prezenta date

reprezentative despre condiþia romilor în domeniile relevante pentru politicile

guvernamentale.

ªcolilor li se cere sã colecteze date anual ºi sã transmitã informaþiile la Inspectoratul

ªcolar, folosind un formular comun (SC Situaþie Centralizatã). Inspectoratul

centralizeazã datele ºi le transmite mai departe la Ministerul Educaþiei. Aceste date

solicitate includ tabele care trebuie completate de cãtre directori referitor la numãrul de

9 Fundaþia pentru o Societate Deschisã, România (în cele ce urmeazã, FSD România), Barometrul

Incluziunii Romilor, Bucureºti: FSD România, 2007, disponibil la http://www.osf.ro/en/

publicatii.php (accesat la 28 februarie 2007) (în cele ce urmeazã, FSD România, Barometrul de

Incluziune a Romilor) p. 8. 

10 Legea nr. 102/2005 referitoare la înfiinþarea Autoritãþii Naþionale pentru Supravegherea

Procesãrii Datelor Personale, intratã în vigoare la 12 mai 2005. 

11 Legea 677/2001 referitoare la Protecþia persoanelor în privinþa procesãrii datelor personale ºi a

liberei circulaþii a acestor date.

12 Phare, Phare 2004, Consolidarea Capacitãþii Instituþionale ºi Dezvoltarea de Parteneriate pentru

Îmbunãtãþirea Percepþiei ºi Condiþiilor Romilor, Bucureºti, Phare, 2004 (în cele ce urmeazã,

Phare 2004, Consolidarea Capacitãþii ºi Dezvoltarea de Parteneriate).

http://www.osf.ro/en
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13 Studiul a fost realiat de Centrul de Politici ºi Servicii de Sãnãtate ºi finanþat de Open Society

Institute (OSI), New York. El s-a bazat pe un eºantion reprezentativ de 1511 gospodãrii rome;

un total de 7990 romi. Vezi S. Cace ºi C. Vladescu (editori), Health Status of the Roma

Population and Its Access to Health Services (Starea Sãnãtãþii Populaþiei de Romi ºi Accesul sãu la

Servicii de Sãnãtate), Centrul de Politici ºi Servicii de Sãnãtate, Bucureºti: Editura Expert, 2004

(în cele ce urmeazã, Centrul de Politici ºi Servicii de Sãnãtate, Starea Sãnãtãþii Populaþiei de

Romi).

14 Informaþii de la INS, Anuarul Statistic al României, Bucureºti: INS, 2000.

15 Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate, Studiu pe populaþia de romi 2004, p. 16.

persoane care repetã anul ºcolar, numãrul elevilor înscriºi ºi alte date asemãnãtoare, dar

vârsta sau etnia elevilor nu sunt incluse. 

22..22 DDaattee  rreeffeerriittooaarree  llaa  ººccoollaarriizzaarree  ººii  tteennddiinnþþee  îînn  ddoommeenniiuull  ººccoollaarriizzããrriiii

Studiul efectuat în 2004 de Centrul de Politici ºi Servicii de Sãnãtate prezintã

urmãtoarele date referitoare la structura demograficã a populaþiei de romi:13

TTaabbeelluull  11::  SSttrruuccttuurraa  ddeemmooggrraaffiiccãã  aa  rroommiilloorr  ((22000044))

SSuurrssaa::  Centrul pentru Politici de Sãnãtate15
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Din aceste date este evident faptul cã populaþia romã din România este tânãrã, circa 50

la sutã fiind sub 24 ani, comparativ cu populaþia totalã a þãrii, unde procentul celor de

sub 24 ani este de circa 25 la sutã. (De menþionat cã acest procent ridicat al romilor sub

24 ani a fost pus sub semnul întrebãrii.)16 Pe de altã parte, situaþia se prezintã diferit la

categoria persoanelor vârstnice, unde romii sunt mai slab reprezentaþi. Cea mai

semnificativã diferenþã se înregistreazã la categoriile de populaþie peste 55 ani ºi peste 65

ani, unde numãrul ne-romilor este de trei ori mai mare decât cel al romilor (3,3

procente din populaþia de romi au peste 65 ani, faþã de 13,3 procente pentru populaþia

totalã). Tabelul 2, cuprinzând date din recensãmântul din 2002, ilustreazã pe mai

departe diferenþele dintre romi ºi mediile naþionale pe grupe de vârstã. 

TTaabbeelluull  22::  PPrroocceennttuull  ppooppuullaaþþiieeii  ddee  vvâârrssttãã  pprreeººccoollaarrãã  ººii  ººccoollaarrãã,,  ppooppuullaaþþiiaa  rroommãã  ººii

ppooppuullaaþþiiaa  ttoottaallãã  aa  RRoommâânniieeii,,  ddeeffaallccaatt  ppee  ggrruuppee  ddee  vvâârrssttãã  ((22000022))

SSuurrssaa::  INS17

Procentul populaþiei rome sub 19 ani este de aproximativ douã ori procentul populaþiei

României la aceeaºi categorie de vârstã. Aceste date meritã atenþie specialã în ceea ce

priveºte sistemul de învãþãmânt ºi politicile educaþionale, dat fiind sporul natural

negativ al populaþiei României ºi implicaþiile pe termen lung pentru sistemul de

învãþãmânt ºi pentru societate în general. Implicaþia acestor date în privinþa structurii

populaþiei rome din România este cã realizarea accesului mai bun la educaþie de calitate

pentru romi este de importanþã ºi mai mare. 

Înscrierea în învãþãmântul preºcolar este de 66,1 la sutã la nivelul întregii þãri (2000-

2001); treimea de copii care nu merg la grãdiniþã include pe cei cu pãrinþii cei mai

dezavantajaþi economic, cu un nivel de educaþie redus.18 Frecventarea grãdiniþei în

comunitatea de romi este de 20 la sutã.

16 Masa rotundã OSI, Bucureºti, februarie 2007. Notã explicativã: OSI a organizat o masã rotundã

în România în februarie 2007 pentru a solicita critici la o primã versiune a prezentul raport. Cei

prezenþi au reprezentat Guvernul, experþi din domeniul educaþiei, inclusiv din partea

organizaþiilor neguvernamentale. 

17 Recensãmântul din 2002.
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Faptul cã un procent atât de scãzut de copii romi frecventeazã grãdiniþa, în comparaþie

cu copiii ne-romi, este un factor important care contribuie la eºecul ºcolar. Copiii merg

la ºcoalã fãrã experienþa unui mediu de învãþare structurat ºi întâmpinã greutãþi la

menþinerea ritmului impus de ceilalþi copii care au frecventat programul obiºnuit de

grãdiniþã de trei ani. Ca reacþie, într-un numãr din ce în ce mai mare de ºcoli se

organizeazã programe intensive de varã de pregãtire pentru ºcoalã. Majoritatea

Inspectoratelor implicate în proiectul finanþat de Phare (vezi Secþiunea 3.2) au dezvoltat

metodologii, materiale educaþionale, instrumente de evaluare ºi fiºe de lucru pe care le

oferã atât educatoarelor cât ºi învãþãtorilor. Aceasta este însã o soluþie temporarã, iar

þinta ar trebui sã fie încurajarea copiilor romi sã frecventeze grãdiniþele de masã. 

TTaabbeelluull  33::  PPrroocceennttuull  rroommiilloorr  ccaarree  aabbaannddoonneeaazzãã  ººccooaallaa  ssaauu  nnuu  ss--aauu  îînnssccrriiss  nniicciiooddaattãã

llaa  ººccooaallãã

SSuurrssaa:: C. Zamfir ºi E. Zamfir19

Tabelul 3 de mai sus demonstreazã cã înscrierea elevilor de etnie romã a cunoscut un

progres continuu în ultimii zece ani. Sunt douã cauze majore care au condus la aceastã

creºtere. În primul rând, potrivit celor spuse de mai mulþi profesori, reglementarea de

acordare a alocaþiei pentru copii condiþionat de frecventarea ºcolii, o mãsurã introdusã

18 P. Cronin, M. Dvorski, A. Valerio, M. Kovacs, „Education Sub-Sector Review: Romania,"

[Analiza subsectorului educaþie: România], lucrare nepublicatã, Education Support Programme

(ESP), OSI Budapesta, 2003 (în cele ce urmeazã, Cronin ºi colab., Analiza subsectorului

educaþie), p. 14.

19 C. Zamfir ºi E. Zamfir (editori), Þiganii între ignorare ºi îngrijorare ºi Observatorul Social Rom,

bazã de date a Institutului pentru Cercetarea Calitãþii Vieþii, ambele surse citate în M. Surdu,

"Condiþionarea alocaþiei pentru copii de prezenþa ºcolarã ºi efectele sale asupra educaþiei copiilor

rromi", în Revista de Calitate a Vieþii, Nr. 1, februarie 1998, p. 179. Articolul aratã cã cei

aproape 15 la sutã din populaþia de romi care în continuare nu sunt înscriºi la ºcoalã dupã

implementarea acestei reglementãri sunt privaþi prin aceastã reglementare de alocaþia pentru

copii, care se presupune cã este un drept al tuturor copiilor.

20 Aceasta a fost o temã care s-a repetat în aproape toate interviurile sau discuþiile informale cu
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în 1993, a influenþat creºterea înscrierii.20 Aceasta a fost reglementarea de condiþionare

a acordãrii alocaþiei ºcolare în funcþie de frecventarea ºcolii introdusã prin Legea

61/1993.21 Tabelul 3 indicã reducerea ratei de abandon ºi a numãrului de romi care nu

au fost înscriºi niciodatã dupã introducerea reglementãrii în 1993.

A doua cauzã a creºterii participãrii ºcolare a copiilor romi este probabil creºterea

numãrului de elevi auto-identificaþi ca romi, ca urmare a introducerii unor materii de

studiu în curriculum care încurajeazã acest lucru ºi a unor mãsuri afirmative care vin în

sprijinul romilor în învãþãmântul liceal ºi universitar.

În plus, recrutarea ºi activitatea profesorilor romi a contribuit de asemenea la numãrul

mai mare de copii înscriºi; aceste cadre didactice au avut un efect de motivare directã a

participãrii ºcolare a copiilor romi.22 În 1990, primul inspector responsabil cu

învãþãmântul în Limba romani, încurajat de profesorul Nicolae Gheorghe, a realizat un

prim recensãmânt al copiilor romi, care a furnizat primele statistici referitoare la

participarea copiilor romi la educaþie.23 Din 1990, s-au introdus treptat diferite mãsuri

pentru a îmbunãtãþi colectarea de date referitoare la numãrul ºi rezultatele ºcolare ale

elevilor romi; acestea au fost iniþiate fie de societatea civilã, fie de Ministerul Educaþiei

(vezi secþiunea 3).

Dupã angajarea inspectorilor responsabili cu învãþãmântul pentru romi, profesorul

Sarãu a înfiinþat o reþea naþionalã de mediatori ºcolari ºi profesori romi ºi a fost implicat

în organizarea ºi elaborarea programelor de formare pentru cadre didactice. Profesorul

Sarãu a reuºit sã documenteze creºterea numãrului copiilor care se identificã drept romi,

dupã cum se aratã în Tabelul 4 de mai jos. Deºi aceste date indicã faptul cã numãrul

copiilor care se autoidentificã drept romi a crescut continuu, acest lucru s-ar putea sã nu

reflecte de fapt creºterea ratelor de participare ºcolarã a populaþiei rome. Elevii care se

aflau deja la ºcoalã, dar care s-au declarat etnici români sau maghiari, este posibil sã fi

ales sã se declare romi, în timp ce situaþia celor mai marginalizaþi copii romi - cei care

niciodatã nu au fost la ºcoalã - rãmâne neschimbatã.25 Într-adevãr, datele indicã faptul

cã existã încã o discrepanþã între rata de participare generalã a romilor ºi a colegilor lor

ne-romi, dupã cum se aratã în Tabelul 5. 

cadre didactice, purtate în cadrul realizãrii studiilor de caz locale în acest proiect (vezi Anexa 2).

21 Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaþia de stat pentru copii. Publicatã în Monitorul

Oficial, nr. 233 din 28 septembrie 1993, disponibilã la http://www.cdep.ro/pls/legis/

legis_pck.htp_act_text?idt=13808 (accesatã la 9 martie 2007).

22 Comentarii oferite EUMAP de cãtre profesorul Gheorghe Sarãu, Inspector responsabil cu

învãþãmântul în limba romani, la masa rotundã organizatã de OSI.

23 Recensãmântul informal a fost rezultatul muncii profesoarei rome Ina Radu, ca urmare a

recomandãrilor din partea lui Nicolae Gheorghe ºi a lui Gheorghe Sarãu.

http://www.cdep.ro/pls/legis
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TTaabbeelluull  44::  NNuummããrruull  eelleevviilloorr  rroommii  ((11998899--22000077))

SSuurrssaa:: Masa rotundã organizatã de OSI24

TTaabbeelluull  55::  RRaattaa  îînnssccrriieerriiii  rroommiilloorr  ººii  aa  ppooppuullaaþþiieeii  mmaajjoorriittaarree  îînn  pprrooxxiimmiittaatteeaa

rroommiilloorr  ((22000055))

SSuurrssaa::  UNDP26

24 Datele au fost adunate cu sprijinul profesorilor de limba romani ºi Inspectorilor ºcolari romi la

nivel de judeþe, precum ºi cu sprijinul direct al ºcolilor.

25 Comentarii oferite EUMAP pe marginea primei versiuni a raportului de faþã, în februarie 2007,

de Maria Andruszkiewicz, consultant independent ºi fost expert în educaþia romilor ºi lider de

echipã în proiectul Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe

romi".

26 UNDP, Vulnerable Groups in Central and Southeastern Europe, [Grupuri vulnerabile în Europa

Centralã ºi de Sud-est] Bratislava: UNDP, 2005, disponibil la http://vulnerability.undp.sk/

(accesat la 28 februarie 2007) (în cele ce urmeazã, UNDP, Grupuri vulnerabile).

http://vulnerability.undp.sk
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Nu existã date grupate în funcþie de etnie. Datele disponibile de la Ministerul Educaþiei

indicã faptul cã 73 la sutã din toþi copiii de vârstã preºcolarã (între doi ºi ºapte ani)

frecventeazã învãþãmântul preºcolar,27 în timp ce peste 86 la sutã din copiii de cinci ani

frecventeazã învãþãmântul preºcolar.28 În medie, un copil petrece 2,9 ani la grãdiniþã.29

Conform datelor recensãmântului din 2002, numãrul mediu de ani petrecuþi la ºcoalã

de elevii romi de peste zece ani era de 6,8 ani, în timp ce pentru întreaga populaþie

numãrul mediu de ani este de 11,2 ani.

Tabelul demonstreazã cã, în medie, copiii romi au vârstã mai înaintatã decât colegii lor

majoritari în clasele nivelului primar, iar diferenþa de vârstã creºte pe mãsurã ce se

înainteazã la nivel de clasã în ciclul primar. Acest lucru ar putea indica o probabilitate

mai mare cã romii repetã  clasa decât în cazul colegilor lor ne-romi. Cu toate acestea,

pot contribui ºi alþi factori cum ar fi faptul cã romii probabil cã încep grãdiniþa mai

târziu sau nu merg deloc la grãdiniþã ºi intrã direct în clasa întâi la o vârstã mai

înaintatã.30 Datele din Tabelul 6 sugereazã cã mulþi romi care ar trebui sã repete clasa a

cincea31 preferã sã abandoneze, deoarece discrepanþa în vârstã creºte de la acest punct.32

TTaabbeelluull  66::  VVâârrssttaa  mmeeddiiee  aa  eelleevviilloorr  rroommii  ººii  nnee--rroommii  llaa  nniivveell  pprriimmaarr  ººii  sseeccuunnddaarr  --

ddeeffaallccaatt  ppee  ccllaassee  ((22000066))

SSuurrssaa:: Nigel Simister33

27 Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC), Raport asupra stãrii sistemului naþional de

învãþãmânt. Bucureºti: MEdC, 2005 (în cele ce urmeazã, MEdC, Raport asupra stãrii sistemului

naþional de învãþãmânt 2005), p. 77, date selectate.

28 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, p. 77, date selectate.

29 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, p. 77, date selectate.

30 Simister, Raport Iniþial Phare, p. 15.
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Un proiect interesant care abordeazã aceastã problemã este cel implementat de CEDU

(Centrul Educaþia 2000+) ºi UNICEF, în care se abordeazã vârsta timpurie a cãsãtoriilor

ºi a primei sarcini la fetele rome. Proiectul demarat în 2004 se bazeazã pe consiliere

realizatã de cãtre colegi de aceeaºi vârstã ºi foloseºte mediatorii comunitari. Conceptul

acestei intervenþii este justificat din douã perspective: pe de o parte, adreseazã aspectul

de gen în educaþie, iar pe de altã parte, abordeazã aspectul identitãþii culturale ºi

tradiþiilor în comunitãþile rome. 

22..33 RRaattaa  ddee  rreetteennþþiiee  ººii  ddee  ffiinnaalliizzaarree  aa  ssttuuddiiiilloorr

Nu existã date actuale referitoare la ratele de abandon ale elevilor romi comparativ cu

cele ale populaþiei totale, nici date referitoare la diferenþe între ratele de abandon în

ºcolile segregate comparativ cu ºcolile integrate. Ministerul Educaþiei a raportat cã între

12 ºi 20 la sutã din copiii romi abandoneazã ºcoala primarã ºi gimnazialã.34 Unele date

parþiale prezentate în Tabelul 7 indicã tendinþele generale ale ratei abandonului pentru

întreaga populaþie ºcolarã, prezentatã în funcþie de locaþie.

Abandonul ºi nivelurile inferioare de educaþie par sã fie mai des întâlnite în comunitãþile

rome.36 Aºa cum demonstreazã tabelele 8 ºi 9, în 1998 rata de abandon pentru

populaþia totalã a fost de 0,8 la sutã, în timp ce datele studiilor efectuate de Institutul

pentru Cercetarea Calitãþii Vieþii (ICCV) aratã cã 11,6 la sutã dintre copiii romi au

încetat sã mai meargã la ºcoalã la un anumit moment în ciclul primar, de obicei în clasa

a patra. Comparând aceste douã date, diferenþa este foarte semnificativã, de peste zece

ori mai mare pentru populaþia de romi.

31 Învãþãmântul primar se încheie în clasa a patra. Clasa a cincea este un an critic, când începe

ciclul secundar inferior, care este parte a învãþãmântului obligatoriu.  Dacã pe durata primelor

patru clase elevii au un singur cadru didactic, din clasa a cincea pânã într-a opta elevii au câte

un cadru didactic la fiecare disciplinã. De obicei, la acest nivel elevii acuzã o lipsã de sprijin

afectiv, asemãnãtor celui de care au avut parte în anii precedenþi de la învãþãtor. Acest fapt se

coreleazã cu „atomizarea" programului de studiu pe discipline de învãþãmânt ºi lecþii, cu durata

strictã (45 sau 50 minute), ceea ce permite mai puþin predarea diferenþiatã ºi acordarea de sprijin

individualizat.  

32 Simister, Raport Iniþial Phare, p. 15.

33 Nigel Simister, Raport Iniþial pregãtit în cadrul Proiectului Phare RO 2003/005-551.01.02 Acces

la educaþie pentru grupuri dezavantajate, WYG International, pentru Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii, 2006 nepublicat, p. 15 (în cele ce urmeazã, Simister, Raport Iniþial Phare). Raportul

se referã la 109 ºcoli din 12 judeþe. Eºantionul de elevi e mare, cuprinzând peste 29.000 elevi. 

34 MEdC, Strategia pentru educaþia timpurie. Bucureºti, MEdC, 2005 pp. 3-4, disponibil la

http://www.edu.ro/index.php/articles/c486 (accesat la 28 februarie 2007).

35 Date de la: CNS, Educaþia în România. Date statistice, 1994, 1996; CNS/INS, Învãþãmânt

primar ºi secundar la începutul anului ºcolar pentru anii: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,

1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005; CNS/INS:

http://www.edu.ro/index.php/articles/c486
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TTaabbeelluull  77..  EEvvoolluuþþiiaa  rraatteeii  aabbaannddoonnuulluuii  îînn  îînnvvããþþããmmâânnttuull  oobblliiggaattoorriiuu  îînn  ttiimmppuull

aannuulluuii  ººccoollaarr  --  ddeeffaallccaatt  ppee  ttiipp  ddee  rreeººeeddiinnþþãã  ((11999900--22000055))

SSuurrssaa:: cns/ins35

Învãþãmânt primar ºi secundar la sfârºitul anului ºcolar în anii 1996/1997, 1997/1998,

1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.

36 MEdC, ISE, UNICEF, ICCV, Abandonul ºcolar ºi absenþa ºcolarizãrii, Capitolul 4 în

Participarea ºcolarã a copiilor romi: probleme, soluþii, actori, Editura Marlink, în englezã ºi

românã, p. 47.
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TTaabbeelluull  88::  SSiittuuaaþþiiaa  ººccoollaarrãã  aa  eelleevviilloorr  rroommii  ((11999988))

SSuurrssaa::  ICCV37

Datele din anul ºcolar 1998-1999 demonstreazã cã rata de abandon este mai mare în

ºcolile rome segregate comparativ cu cele pentru tot sistemul de învãþãmânt. De

exemplu, procentul ºcolilor rurale în care apare o ratã de abandon de peste 5 la sutã a

fost de 1,9 la sutã pentru întreg sistemul, dar 4,6 la sutã pentru ºcolile primare care au

copii romi.38

Neînscrierea la ºcoalã este mai ridicatã în cazul ºcolilor rome segregate comparativ cu

sistemul de învãþãmânt în ansamblu. Dacã dintre toate ºcolile rurale 3,6 au raportat rate

de neînscriere de peste 5 la sutã, în ºcolile cu majoritate de elevi romi (peste 50 la sutã

romi) acest procent creºte la 14,1.39

Datele studiului UNDP din 2005 aratã o scãdere semnificativã în ºcolarizarea romilor

pe mãsurã ce înainteazã în vârstã, indicând astfel cã ºansele ca romii sã abandoneze ºcoala

sunt mult mai mari decât în cazul majoritarilor. Diferenþa micã la vârsta de opt ani

poate indica ºi înscrierea târzie a elevilor romi în ciclul primar.

37 Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii, ICCV, Indicatori cu privire la comunitãþile de romi din

România, Bucureºti: Editura Expert, 2002.

38 M. Jigãu ºi M. Surdu (editori), Participarea la educaþie a copiilor romi - probleme, soluþii, actori,

în englezã ºi românã, MEdC, ISE, UNICEF, ICCV. Bucureºti, Editura Marlink, 2002, (în cele

ce urmeazã Jigãu ºi Surdu, Participarea la educaþie a copiilor romi) p.50.

39 Jigãu ºi Surdu, Participarea la educaþie a copiilor romi, p. 49.
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TTaabbeelluull  99::  ÎÎnnssccrriieerreeaa  ttiimmppuurriiee  îînn  cciicclluull  pprriimmaarr  --  ddeeffaallccaatt  ppee  vvâârrssttãã  ((22000022))

SSuurrssaa::  UNDP40

O altã sursã de date de la UNDP relevã situaþia abandonului. Datele lor indicã

procentul celor cu vârsta de peste 12 ani care au ajuns în clasa a cincea dintre

comunitãþile de romi ºi ne-romi. Datele aratã un procent mult mai scãzut al romilor

care au ajuns în clasa a cincea sau la vreun nivel de secundar, ceea ce în acelaºi timp

demonstreazã o ratã ridicatã de abandon la romi (vezi Tabelul 10 mai jos):

TTaabbeelluull  1100::  PPrroocceennttuull  ccooppiiiilloorr  ccaarree  îînncceepp  ccllaassaa  II  ººii  ccaarree  aajjuunngg  îînn  ccllaassaa  aa  VV--aa  ººii

tteerrmmiinnãã  ccllaassaa  aa  VV--aa,,  rroommii  ººii  nnee--rroommii  ((22000022))

SSuurrssaa::  UNDP41

40 UNDP, Grupuri vulnerabile.

41 UNDP, Grupuri vulnerabile.
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Un expert care a lucrat la proiectul Phare care viza educaþia pentru romi (vezi Secþiunea

3.2) a identificat rate de abandon la nivel secundar de 35 la sutã în rândul ºcolilor din

proiect în unele judeþe, la începutul proiectului în 2003. Familiile de romi în

comunitãþile dezavantajate deseori îºi retrãgeau copiii în clasa a ºasea sau a ºaptea pentru

a-i folosi la munci atât în afara gospodãriei, cât la muncii gospodãrie.42

Conform datelor recensãmântului din 2002, 26,2 la sutã din populaþia romã peste zece

ani nu a finalizat nici o formã de ºcolarizare, comparativ cu doar 4,9 la sutã din

populaþia totalã. Date din acelaºi recensãmânt aratã cã 25,6 la sutã din populaþia romã

de peste zece ani (în total 104737 persoane) sunt analfabeþi, comparativ cu 2,6 la sutã

pentru populaþia totalã de peste zece ani.43

Tabelul 11 indicã diferenþe semnificative în ºcolarizare. Procentul romilor care nu au

beneficiat deloc de educaþie ºcolarã este de 34,2 la sutã, extrem de ridicat, comparativ

cu doar 5,5 la sutã din populaþia totalã a þãrii. 

TTaabbeelluull  1111::  NNiivveelluull  ddee  ººccoollaarriizzaarree  --  llaa  ppooppuullaaþþiiaa  rroommãã  ººii  ppooppuullaaþþiiaa  nnaaþþiioonnaallãã  ttoottaallãã

((22000022))

SSuurrssaa::  Recensãmântul din 200244

42 Comentarii oferite EUMAP de cãtre Maria Andruszkiewicz la prima versiune a prezentului

raport, februarie 2007.

43 Recensãmântul din 2002, Tabele cu date demografice 11, 12, 13, 14.
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Pentru a permite un anumit nivel de comparaþie, o altã sursã oferã informaþii care diferã

puþin. Tabelul 12 aratã o comparaþie între nivelul de ºcolarizare ºi vârstã.

TTaabbeelluull  1122..  RReellaaþþiiaa  ddiinnttrree  nniivveelluull  ddee  ººccoollaarriizzaarree  ººii  vvâârrssttãã  --  llaa  rroommii  ººii  nnee--rroommii

((22000077))

Sursa: FSD România45

22..44 TTiippuurrii  ddee  sseeggrreeggaarree  ººii  eexxttiinnddeerreeaa  ffeennoommeennuulluuii  ddee  sseeggrreeggaarree

În analiza fenomenului de segregare a ºcolilor pentru romi, cercetãrii considerã ca fiind

segregate acele ºcoli care înscriu o proporþie mare de romi, care menþin clase separate

pentru romi sau unde romii constituie întreaga populaþie ºcolarã.

Potrivit sociologului Mihai Surdu situaþia se prezintã astfel:

44 Recensãmântul din 2002.

45 FSD România, Barometrul de Incluziune a Romilor, p. 82.
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Utilizarea termenului de ºcoalã segregatã în cazul României înseamnã

segregare de facto. Segregarea de facto, în cazul României, nu este o

consecinþã a vreunei legi sau politici publice, ci o continuare a tradiþiilor,

a prejudecãþilor sau un rezultat al inerþiei. ªcolile segregate sunt localizate

de obicei lângã comunitãþile compacte de romi, comunitãþi caracterizate

de obicei de o ratã ridicatã a sãrãciei. Deºi nu existã bariere legislative în

înscrierea sau transferul copiilor la alte ºcoli, în practicã existã un set de

bariere economice, birocratice ºi de mentalitate.46

În aprilie 2004, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a emis Notificarea nr.

29323/20.04.2004 referitor la segregarea ºcolarã în încercarea sa de a defini mai bine

termenul în discursul public la nivel naþional:

Segregarea este o formã foarte gravã de discriminare... segregarea în

educaþie implicã separarea fizicã intenþionatã sau neintenþionatã a

copiilor romi de alþi copii în ºcoli, clase, clãdiri sau alte facilitãþi, astfel

încât numãrul copiilor romi este disproporþionat de mare faþã de cel al

copiilor ne-romi comparativ cu procentul copiilor romi de vârstã ºcolarã

din totalul copiilor de vârstã ºcolarã dintr-o anumitã zonã. Ministerul

Educaþiei ºi Cercetãrii interzice constituirea de grupe de grãdiniþã, de

clase de ciclu primar sau secundar inferior care sã includã exclusiv sau

preponderent elevi romi. Aceastã manierã de constituire a claselor este

consideratã o formã de segregare, indiferent de explicaþiile de care se face

uz.47

Într-un studiu recent efectuat în cadrul proiectului Phare 2003 „Acces la educaþie

pentru grupuri dezavantajate" (a se vedea secþiunea 3.2), s-au semnalat diverse practici

care au condus la segregare în trecut:

• Îndrumarea copiilor romi în ºcoli segregate exclusiv cu copii romi în sau aproape

de cartierele de romi. Deseori, chiar dacã exista o altã ºcoalã la distanþã care putea

fi parcursã pe jos, pãrinþii care încercau sã-ºi înscrie copiii la acea ºcoalã, erau

refuzaþi de directori cu explicaþia cã elevii romi trebuie sã meargã la ºcoala „lor"

(numai pentru romi).

• Plasarea intenþionatã a elevilor romi în clase separate de romi sau în clase cu elevi

majoritar romi în ºcoli mixte, datoritã faptului cã directorii se temeau de faptul

cã pãrinþii ne-romi vor obiecta faþã de clasele mixte din punct de vedere etnic.

• Segregarea "bine-intenþionatã", mai ales în situaþiile în care ºcolile îºi adunã

populaþia ºcolarã din arii cu familii rome foarte tradiþionale ºi unde direcþiunea

a înþeles cã pãrinþii romi ar avea preocupãri legate de copiii lor care ar putea

adopta unele comportamente sau forma relaþii care nu ar fi potrivite cu tradiþiile

ºi obiceiurile lor dacã li s-ar permite sã se amestece cu copiii ne-romi sau cu romii

46 Mihai Surdu, „Segregare ºcolarã ºi reproducerea socialã a inegalitãþilor", în O nouã provocare:

Dezvoltarea Socialã. Iaºi: Editura Polirom, 2006.

47 Notificarea MEdC nr. 29323 din 20 aprilie 2004 referitor la segregarea ºcolarã.
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48 Maria Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor - progrese ºi provocãri. Experienþele Programului

PHARE 2003: „Acces la educaþie pentru grupurile dezavantajate", raport nepublicat, pregãtit

pentru proiectul Phare 2003, prezentat la o masã rotundã din mai 2006, pp. 6-10, disponibil la

http://www.edu.ro/index.php/articles/6758 (accesat la 28 februarie 2007) (în cele ce urmeazã,

Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor).

„românizaþi".

• Clase segregate "neintenþionat" rezultând din practici cum ar fi plasarea copiilor

înscriºi mai târziu în aceeaºi clasã (deseori aici e vorba despre copiii familiilor de

romi care migreazã sezonier în cãutare de muncã) sau menþinerea unor clase doar

cu elevi romi atunci când elevii sunt transferaþi în ºcoli mixte din punct de vedere

etnic din grãdiniþe sau ºcoli primare doar cu copii romi.48

Raportul din cadrul proiectului Phare continuã cu descrierea ºcolilor localizate în

aºezãrile de romi. Deºi nu toate dintre aceste ºcoli segregate geografic se confruntã cu

lipsa tipicã de resurse sau alte caracteristici ale „ºcolilor de tip ghetou", excepþiile la

profilul de „ºcoli tip ghetou" au fost rare, dupã cum se aratã mai jos:

• Un numãr de ºcoli erau segregate rezidenþial ºi izolate, în apropiere sau în

interiorul unui cartier „compact" de romi, fãrã alternativa unei ºcoli nesegregate

în apropiere unde s-ar putea ajunge pe jos sau relativ uºor, cu un mijloc de

transport în comun. Deºi nu toate aceste ºcoli pot fi descrise ca „ºcoli rome tip

ghetou", majoritatea lor au câteva din caracteristicile de mai jos sau chiar pe

toate.

• 80 la sutã sau mai mulþi dintre elevii de la ºcoalã vin din familii rome.

• Directorii ºcolilor au raportat probleme în ceea ce priveºte angajarea unor cadre

didactice bine calificate ºi dedicate, existenþa unei fluctuaþii mari a personalului

didactic ºi dependenþa mare de profesorii suplinitori care, deoarece nu puteau

veni tot timpul la ºcoalã, aveau o slabã dedicaþie faþã de ºcoalã ºi elevii ei.

• ªcolile erau supraaglomerate, predarea se fãcea în douã schimburi, îngreunând

sau fãcând imposibilã organizarea unor activitãþi de dupã-amiazã sau de educaþie

remedialã care ar putea îmbunãtãþi performanþa ºcolarã a elevilor, mai ales în

cazul copiilor muncitorilor sezonieri, copii care lipsesc de la ºcoalã atunci când

migreazã cu familia.

• Clãdirea ºcolii nu avea facilitãþile pe care alte ºcoli le aveau, de exemplu, pentru

predarea ºtiinþelor la nivelul gimnazial. Comparativ cu alte ºcoli din judeþ,

clãdirile ºcolilor asigurau un mediu de învãþare calitativ inferior - condiþii

neigienice, cu un grad de securitate redus, neîncãlzite, supraaglomerate ºi prost

iluminate.

• S-au înregistrat rate ridicate de abandon ºi probleme cu frecvenþa, dar cu puþin

sprijin pentru a aborda aceste probleme; de exemplu, autoritãþile locale nu

http://www.edu.ro/index.php/articles/6758
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doreau sã finanþeze un post de mediator ºcolar care ar fi putut sã ajute la

reducerea absenteismului.

• Rata de înscriere ºi de trecere a examenelor naþionale se situau sub media pe

judeþ.

• Aºteptãri scãzute faþã de elevi: dacã elevii au reuºit sã înveþe sã scrie ºi sã citeascã

ºi au finalizat 8 clase, acest lucru era privit ca un rezultat bun.

• Intrarea la o ºcoalã de arte ºi meserii pentru pregãtirea profesionalã era privitã ca

o realizare deosebit e bunã. Învãþãmântul superior era menþionat rar sau

niciodatã.49

Deºi nu existã date la nivel naþional despre procentul de ºcoli din România care ar putea

fi considerate segregate, potrivit datelor furnizate de proiectul Phare, din cele 108 ºcoli

incluse în proiectele din cele 12 judeþe de implementare, în 35 ºcoli (ceea ce reprezenta

32 la sutã) au fost probleme de segregare.50

Diferitele studii oferã o estimare a extinderii fenomenului segregãrii romilor în sistemul

de învãþãmânt. Conform unui studiu elaborat în 2002, 12,2 la sutã din totalul elevilor

romi înscriºi învaþã în ºcoli segregate (ºcoli unde procentul elevilor romi este de 50 la

sutã sau peste). 51

Studiul citat nu ia în calcul segregarea copiilor romi în clase separate sau în ºcoli speciale

ºi datele se referã doar la ºcolile din mediul rural. O caracteristicã a segregãrii este cã în

majoritatea cazurilor „ºcolile de romi" sunt la distanþã relativ micã, ce poate fi parcursã

pe jos, de ºcolile cu majoritate ne-romã. În acest sens, 56,2 la sutã din ºcolile cu

majoritate romã (50-70 la sutã elevi romi) sunt situate la sub trei kilometri distanþã de

ºcolile ne-rome din apropiere, iar 52,8 la sutã dintre ºcolile cu elevi predominant romi

(peste 70 la sutã romi) sunt la mai puþin de trei kilometri distanþã de instituþii de

învãþãmânt la nivel identic.52

Cercetãrile de teren efectuate de ERRC în 1997 au identificat problema fenomenului

de creare a claselor speciale în România. În acelaºi timp, înfiinþarea de clase pentru copii

care depãºesc vârsta la nivelul clasei respective s-a dovedit un fenomen comun, iar acele

clase de obicei urmau acelaºi curriculum ca în ºcolile speciale, cu alte cuvinte, un

curriculum la un standard mai coborât decât cel din ºcolile de masã. De la demararea

programului „A Doua ªansã" însã aceastã problemã de politici se pare cã a fost rezolvatã

atât la nivelul primar, cât ºi la cel secundar al învãþãmântului obligatoriu. Programul „A

Doua ªansã" este aproape tot timpul implementat în medii segregate, însã un

49 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, pp. 5-6.

50 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, pp. 6-7.

51 Jigãu ºi Surdu, Participarea ºcolarã a copiilor romi, p. 15.

52 M. Surdu, Raport de Cercetare, International Policy Fellowship, 2002, p. 87, Anexa 3, Tabelul

3, disponibil la http://www.policy.hu/surdu/ (accesat la 8 martie 2007).

http://www.policy.hu/surdu
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observator a remarcat faptul cã este o formã de progres faþã de practicile care

presupuneau amestecarea elevilor care au depãºit vârsta corespunzãtoare nivelului de

ºcolarizare respectiv cu copiii de vârste mici, ceea ce mai mulþi elevi gãseau cã este o

practicã umilitoare.53

Nu existã informaþii oficiale referitoare la clasele speciale din ºcolile de masã, chiar dacã

unele informaþii neoficiale ne indicã faptul cã practica de a înfiinþa clase separate pe alte

baze (comportament, violenþã în familie, abuz de substanþe din partea pãrinþilor54) este

încã prezentã în România. Un expert a raportat cã unele ºcoli ºi-au exprimat îngrijorarea

cã nu existã suficiente cadre didactice de sprijin care sã lucreze cu elevii ºi cadrele

didactice dupã modelul ºcolilor incluzive; nu toate ºcolile ºtiu cum sã obþinã un cadru

didactic de sprijin sau au încrederea necesarã pentru a promova ºcolile incluzive în

rândul pãrinþilor.55

Folosind o altã metodologie bazatã pe chestionare aplicate la un eºantion reprezentativ

de romi atât în mediul urban, cât ºi în cel rural, studiul UNDP 56 din acelaºi an ajunge

la o concluzie asemãnãtoare privind extinderea segregãrii. La întrebarea „Care este

apartenenþa etnicã a majoritãþii copiilor în clasa din ºcoala pe care o frecventeazã copiii

dumneavoastrã?", studiul UNDP a obþinut urmãtoarele rãspunsuri:

• Majoritatea lor aparþin etniei majoritare - 55,5 la sutã 

• Majoritatea sunt romi - 13,5 la sutã

• Majoritatea aparþin unei alte minoritãþi etnice - 6,5 la sutã 

• Nu ºtiu - 10,2 la sutã

Se poate deduce cã cele 13,5 la sutã din ºcolile predominant rome identificate de studiul

UNDP  reprezintã copiii romi segregaþi la nivelul clasei sau la nivelul ºcolii. Însã

fenomenul segregãrii poate fi mult mai larg, dacã rãspunsurile din categoria „nu ºtiu" se

dovedesc a fi cazuri de segregare 

Datele adunate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii oferã o imagine foarte diferitã.

Oferind numãrul de grãdiniþe ºi ºcoli care ar putea fi considerate segregate, acest studiu

oferã de asemenea procentul elevilor romi, dezagregat pe sexe, care este posibil sã

53 Comentarii oferite EUMAP de Maria Andruszkiewicz pe baza primei versiuni a prezentului

raport, februarie 2007.

54 Masã rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007.

55 Comentarii oferite EUMAP de Maria Andruszkiewicz pe baza primei versiuni a prezentului

raport, februarie 2007.

56 UNDP, The Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap, Andrey Ivanov

(coord.), Bratislava: UNDP, 2002, disponibil la http://roma.undp.sk/

reports_contents.php?parent_id=1&id=217 (în cele ce urmeazã, UNDP, Avoiding the

Dependency Trap), Anexa 1, p. 91.

http://roma.undp.sk
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studieze în astfel de medii.  Datele indicã un procent posibil chiar mai mare, între 37,9

la sutã ºi 45,4 la sutã (vezi Tabelul 13).

Þinând cont de faptul cã ºcolile descrise ca având probleme de segregare în proiectul

Phare reprezentau 32 la sutã, statisticile UNDP pentru aceeaºi categorie oferã un

procent de 13,5 la sutã, iar Ministerul între 37,9 ºi 45,4 la sutã, procentul real ar putea

sã fie undeva la mijloc.

TTaabbeelluull  1133::  NNuummããrruull  ggrrããddiinniiþþeelloorr  ººii  ººccoolliilloorr  sseeggrreeggaattee  ((22000066))

SSuurrssaa:: MEdC57

57 MEdC, Biroul de Statisticã, informaþii oferite în august 2006 prin poºtã electronicã.
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33..  PPOOLLIITTIICCII ªªII PPRROOGGRRAAMMEE EEDDUUCCAAÞÞIIOONNAALLEE GGUUVVEERRNNAAMMEENNTTAALLEE

Documentul major al Guvernului care abordeazã situaþia romilor, în general, este Strategia

pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor, adoptatã în 2001 ºi revizuitã în 2006. Cercetãrile

aratã cã implementarea strategiei nu a fost uniformã în toate domeniile vizate, printre care

ºi educaþia. Proiectul „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe

romi", care s-a dezvoltat ºi implementat începând cu 2003 cu sprijinul programului Phare

al UE, include sprijin pentru strategiile judeþene ºi a reuºit sã piloteze o varietate de abordãri

care vizeazã îmbunãtãþirea accesului la educaþie pentru romi. În 2004, Guvernul a elaborat

proiectul unui Plan de Acþiune ca parte a Deceniului de Incluziune a Romilor (proiectul

Planului de Acþiune al Deceniului), dar acest proiect nu a fost adoptat încã. 

Procesul continuu de descentralizare afecteazã educaþia în mod special, deoarece oferã

autoritãþilor locale mai multã autonomie, dar deseori fãrã responsabilitãþi clare, iar

Guvernul central continuã sã menþinã din ce în ce mai puþine mecanisme care sã combatã

tendinþele negative cum ar fi segregarea. Pe mãsurã ce acest proces continuã, Guvernul ar

trebui sã se asigure cã existã organe accesibile ºi competente care sã abordeze problemele care

ar putea sã aparã într-un sistem mai descentralizat, cã autoritãþile locale vor avea un

mandat ºi sprijin clare pentru a implementa noile niveluri de autonomie ºi cã nevoile

comunitãþilor rome vor fi abordate corespunzãtor în politicile locale. 

O notificare emisã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii în 2004 prezintã paºii pe care

ºcolile ºi inspectorii ºcolari trebuie sã-i parcurgã pentru a identifica ºi elimina segregarea; cu

toate acestea, deoarece notificarea nu are putere de lege, implementarea ei este limitatã. 

Mediatorii romi lucreazã în ºcolile din România din 2000 ºi cu toate cã în programul Phare

„Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi" s-au selectat ºi

pregãtit 200 mediatori, resursele limitate ºi lipsa de reglementãri clare pentru angajarea

unor noi mediatori au limitat extinderea acestei iniþiative ºi ameninþã posturile mediatorilor

romi existenþi. Eforturile Guvernului de a creºte numãrul de profesori romi ºi de profesori

care vorbesc limba romani, precum ºi numãrul orelor de limba romani, au avut mai mult

succes. Însã curriculumul ar trebui sã includã mai multe materiale care sã reflecte

minoritatea romã ºi aceste conþinuturi ar trebui sã devinã parte integrantã a ofertei

educaþionale pentru toþi copiii din România, nu doar pentru minoritatea romã.

ONG-urile ºi Guvernul finanþeazã formarea cadrelor didactice pe teme relevante pentru

educaþia romilor. Guvernul ar trebui însã sã înfiinþeze un sistem de monitorizare ºi evaluare

a tuturor cursurilor pentru a le consolida ºi a clãdi mai departe pe bunele practici existente. 

Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) funcþioneazã din 2002, dar

pânã la aceastã orã a primit doar o plângere legatã de accesul la educaþie, caz în care

Consiliul a emis un avertisment la adresa unei ºcoli care practica segregarea elevilor romi.

Capacitatea ºcolilor de a gestiona discriminarea este scãzutã ºi ar trebui sã existe soluþii locale

pentru a aborda diferitele situaþii. 
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33..11 PPoolliittiiccii  gguuvveerrnnaammeennttaallee

3.1.1 Descentralizarea

Numeroase documente care reflectã politici guvernamentale abordeazã educaþia pentru

romi, inclusiv cele mai recente documente cu privire la descentralizare,58 un proces în

plinã desfãºurare în toate structurile administrative publice din România. Cele mai

semnificative documente sunt Strategia Guvernului pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei

Romilor (în cele ce urmeazã, Strategia pentru Romi)59 ºi mai multe program Phare

implementate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (vezi secþiunea 3.2.2).

Descentralizarea este un concept ºi proces esenþial, descris încã în Programul de reformã

a Guvernului din 1998-1999, care a început efectiv în 2004.60 În 200661

descentralizarea a fost adoptatã ca principiu al funcþionãrii administraþiei publice. 

Conform Ministerului Educaþiei, descentralizarea în învãþãmântul preuniversitar este

un proces de transferare a autoritãþii, responsabilitãþii ºi resurselor, în vederea luãrii de

decizii ºi exercitãrii managementului general ºi financiar, la comunitatea localã ºi la

unitãþile de învãþãmânt.62 În prezent, problemele principale legate de descentralizare

sunt:

• Redistribuirea responsabilitãþilor, a autoritãþii de luare a deciziilor ºi a

rãspunderii publice pentru funcþii educaþionale specifice de la nivelul central la

cel local;

• Participarea factorilor neadministrativi, a reprezentanþilor societãþii civile în

procesul de luare a deciziilor (pãrinþi, ONG-uri, asociaþii profesionale, parteneri

sociale);

• Transferul competenþelor de la nivelul central la cele locale.

În 2001, s-a raportat cã procesul de reformã a sistemului de învãþãmânt în România este

încet, inclusiv în ceea ce priveºte încercãrile de descentralizare a finanþãrii ºi a unor

domenii de luare a deciziilor, dar la acel moment capacitatea ºcolilor din România nu a

fost optimizatã ºi ºcolilor nu li s-au asigurat input-ul ºi resursele necesare.63 Procesul de

descentralizare a continuat, miºcându-se în direcþia unui sistem care acorda

58 Legea cadru nr. 339/2004 privind Descentralizarea.

59 Hotãrârea Guvernului nr. 522/19 aprilie 2006, pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii

Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor.

60 Legea cadru nr. 339/2004 privind Descentralizarea.

61 Legea cadru nr. 195/2006 privind Descentralizare include principiile, regulile ºi cadrul

instituþional care va reglementa procesul administrative ºi financiar al descentralizãrii.

62 MEdC, Strategia de Descentralizare a Învãþãmântului Preuniversitar.
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63 UNDP 2000-2001, p. 8.

64 Hotãrârea Guvernului nr. 1942/2004 privind numirea celor opt judeþe pilot în care se aplicã

descentralizarea finanþãrii ºi gestionãrii ºcolilor.

65 Comentarii oferite EUMAP de Maria Andruszkiewicz pe baza primei versiuni a prezentului

raport, februarie 2007.

66 Hotãrârea Guvernului nr. 522 din 19 aprilie 2006, privind modificarea ºi completarea Hotãrârii

Guvernului nr. 430/2001 referitoare la Strategia Guvernului de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor;

Guvernul României, Strategia Guvernului de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor (în cele ce

urmeazã, Strategia pentru Romi), disponibil în limba românã la

http://www.anr.gov.ro/docs/Politici/0371-28_noua_strategie_522.pdf (accesat la 8 martie

2007).

67 Strategia pentru Romi, Capitolul III, Scopul ºi Obiectivele generale ale Strategiei.

administraþiilor locale din ce în ce mai multã autonomie. Începând din 2004, au fost

selectate opt judeþe pilot64 în care sã se implementeze finanþarea ºi administrarea

descentralizatã a sistemului de învãþãmânt. La nivel judeþean, Inspectoratele ªcolare

acþioneazã ca filiale ale Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. Autoritãþile locale alese îºi

asumã rãspunderea pentru majoritatea funcþiilor educaþionale la nivel preuniversitar,

cum ar fi reabilitarea ºi menþinerea clãdirilor, salariile cadrelor didactice ºi manualele.

Descentralizarea este însoþitã de mãsuri de menþinere a monitorizãrii centrale a

rezultatelor prin introducerea a douã examene naþionale de evaluare a învãþãrii -

examenul de capacitate la sfârºitul clasei a opta ºi bacalaureatul la sfârºitul clasei a

douãsprezecea. 

În ceea ce priveºte educaþia pentru romi, procesul de descentralizare are un efect posibil

negativ asupra resurselor financiare alocate ºcolilor. Mai ales în zonele defavorizate din

punct de vedere economic, unde nu se constituie fonduri locale din taxe ºi impozite,

familiile s-ar putea sã nu primeascã nici mãcar suma întreagã a ajutorului social.65 Un

aspect aparte îl reprezintã poziþia mediatorilor romi în sistemul de învãþãmânt (vezi

secþiunea 3.4): administraþia localã poate sã aleagã sã menþinã mediatorul ºcolar ºi sã-i

plãteascã salariul, sau sã finanþeze alte prioritãþi locale, dacã nu existã o condiþionare a

transferului bugetelor implicate. 

3.1.2 Politici generale pentru romi

Strategia pentru Romi a fost adoptatã la 25 aprilie 2001 ºi a fost modificatã ºi completatã

recent prin Hotãrârea de Guvern nr. 522/19 din aprilie 2006.66 Conform Strategiei

pentru Romi, scopul este „îmbunãtãþirea semnificativã a situaþiei romilor prin

promovarea mãsurilor de incluziune socialã".67 Strategia pentru Romi este gânditã pe

zece ani (2001-2010), iar pentru implementare s-a elaborat Planul de Mãsuri pentru

perioada 2006-2008.68

Strategia pentru Romi se referã ºi la educaþie. Problemele majore identificate de Guvern

ºi incluse în acest document sunt:

http://www.anr.gov.ro/docs/Politici/0371-28_noua_strategie_522.pdf
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• Participarea ºcolarã redusã în sistemul de învãþãmânt, precum ºi abandonul

ºcolar timpuriu;

• Tendinþa de a înfiinþa clase separate, doar pentru copiii romi;

• Neimplicarea membrilor comunitãþilor rome în programe de recuperare ºcolarã;

• Lipsa condiþiilor de locuire ºi a infrastructurii adecvate;

• Numãrul mare de ºomeri din rândurile acestei etnii;

• Absenþa cursurilor de recalificare ºi a celor de pregãtire profesionalã pentru

romi.69

Obiectivele politice asumate de Guvern prin adoptarea Strategiei pentru Romi în 2001

au vizat înainte de toate rãspunderea totalã a autoritãþilor centrale ºi locale  pentru

implementarea practicã a mãsurilor proiectate pentru a îmbunãtãþi situaþia romilor.

Datoritã structurilor descentralizate, în mare parte, multe acþiuni prevãzute în Strategia

pentru Romi ar reveni autoritãþilor locale. În aceastã privinþã, potrivit versiunii  revizuite

a Strategiei,70 existã numeroase structuri care ar trebui înfiinþate71 pentru a asigura

nivelul potrivit de organizare ºi coordonare a implementãrii Strategiei pentru Romi.

Acestea sunt:

• Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi;

• Comisiile ministeriale pentru romi;

• Birourile Judeþene pentru Romi;

• Experþii locali pentru problemele romilor.

Primele rapoarte referitoare la implementarea Strategiei pentru Romi au fost critice,

indicând cã atât la nivel local cât ºi în privinþa coordonãrii centrale, s-au înregistrat

progrese modeste.72 Nu existã date recente referitor la nivelul realizãrii mãsurilor, dar se

pregãteºte un sistem de monitorizare ºi evaluare a implementãrii Strategiei pentru Romi,

cu sprijin din partea unui proiect cu finanþare Phare,73 iar Agenþia Naþionalã pentru

Romi va realiza probabil activitãþile de monitorizare ºi evaluare. 

Strategia pentru Romi include acum ºase domenii sectoriale majore,74 una fiind dedicatã

protecþiei copilului, educaþiei, culturii ºi cultelor. Aceastã secþiune se referã la:

68 Strategia pentru Romi, Planul General de Mãsuri.

69 Strategia pentru Romi, Capitolul V, Durata.

70 Strategia pentru Romi, Capitolul VIII, Structuri.

71 Conform Planului General de Mãsuri pentru perioada 2006-2008. Vezi Strategia pentru Romi,

Planul General de Mãsuri.

72 Vezi EUMAP, Monitoring the Local Implementation of the Government Strategy for the
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• Angajarea persoanelor de etnie romã, cu pregãtirea necesarã, în instituþiile de

protecþie a copilului ºi de învãþãmânt;

• Îmbunãtãþirea accesului la educaþie de calitate, atât la nivel preºcolar cât ºi ºcolar;

• Continuarea oportunitãþilor pentru tinerii romi care doresc sã urmeze

învãþãmântul preuniversitar ºi universitar;

• Revizuirea curriculumului ºcolar pentru a promova un climat favorabil

incluziunii ºcolare a categoriilor dezavantajate, inclusiv a romilor.75

În 2004, Guvernul a elaborat Planul de Acþiune ca parte a „Deceniului pentru

Incluziunea Romilor", dar nu a adoptat acest document - Planul Naþional de Acþiune la

Nivel Naþional (în cele ce urmeazã, Planul de Acþiune al Deceniului).76 Un reprezentant

al Agenþiei Naþionale pentru Romi a declarat cã adoptarea unor astfel de planuri de

acþiune ar trebui sã aibã loc doar atunci când documentele vizeazã scopuri

cuprinzãtoare, þinte precise, cu indicatori ºi modalitãþi de monitorizare bine definiþi.77

Proiectul Planului de Acþiune al Deceniului a fost elaborat în martie 2004 de cãtre

Oficiul Naþional pentru Romi (acum Agenþia Naþionalã pentru Romi), ca „instrument

de monitorizare".78 Scopurile vizate în domeniul educaþiei sunt:

• Creºterea participãrii copiilor romi la învãþãmântul preºcolar (cu câte 5 la sutã în

fiecare an);

• Creºterea ratei de finalizare a învãþãmântului obligatoriu (clasele I-X) de cãtre

copiii romi;

• Creºterea participãrii copiilor romi în învãþãmântul post-obligatoriu ºi terþiar (cu

câte cel puþin 5 la sutã în fiecare an);

Improvement of the Condition of Roma in Romania. Budapesta: Open Society Institute,

2004, disponibil la http://www.eumap.org/topics/minority/reports/roma (accesat la 28

februarie 2007); ºi Focus Consulting, Evaluarea Mecanismelor de Implementare ale Strategiei

pentru Romi, raport, iulie 2005. Proiect sprijinit ºi finanþat de Delegaþia Comisiei Europene în

România, RO/PHARE 2003 SSTA 05, Bucureºti: iulie 2005, disponibil la

http://www.anr.gov.ro/docs/rapoarte/Focus_Final_Evaluation_Report_181.pdf (accesat la 28

Februarie 2007).

73 Phare 2004, Consolidarea capacitãþii ºi dezvoltarea de parteneriate.

74 Strategia pentru Romi, Capitolul VI Domenii sectoriale.

75 Strategia pentru Romi, Capitolul VI Domenii Sectoriale, Secþiunea F, Protecþia Copilului,

Educaþie, Culturã ºi Culte

76 Planul Naþional de Acþiune la Nivel Naþional (în cele ce urmeazã, proiectul Planului de Acþiune

al Deceniului).

77 Masã rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007.

78 Masã rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007.

http://www.eumap.org/topics/minority/reports/roma
http://www.anr.gov.ro/docs/rapoarte/Focus_Final_Evaluation_Report_181.pdf
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• Realizarea unui climat educaþional deschis, incluziv (eliminarea ºcolilor segregate

pânã în 2008 ºi formarea cadrelor didactice);

• Valorizarea ºi pãstrarea moºtenirii culturale a romilor (predarea, studiul limbii

romani, curriculumul nucleu îmbogãþit cu elemente de istoria ºi cultura

romilor);

• Încurajarea relaþiilor ºcoalã-comunitate (formarea mediatorilor ºcolari, „A Doua

ªansã" la nivel primar ºi secundar inferior, cursuri de educaþia adulþilor).

Ca þinte concrete, Guvernul enumerã acþiuni precum eliminarea claselor ºi ºcolilor

segregate pânã în 2008, creºterea înscrierii romilor în grãdiniþe pentru „clasa zero" cu

cinci la sutã anual ºi crearea de oportunitãþi pentru a asigura un curriculum complet în

limba romani pentru învãþãmântul preºcolar ºi primar; pe de altã parte, elevii romi vor

fi vizaþi de programele educaþionale generale. Pânã în prezent, nu existã alocãri de

fonduri directe altele decât cele generale de la buget, alocate pentru învãþãmânt.

33..22 PPrrooggrraammee  eedduuccaaþþiioonnaallee  gguuvveerrnnaammeennttaallee

3.2.1 Programe ºi proiecte generale

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a continuat implementarea mãsurilor strategice ºi

programelor pentru tinerii romi ºi cadrele didactice rome care au început în anii 1990,

la iniþiativa inspectorului pentru învãþãmântul în limba romani, profesorul Gheorghe

Sarãu. Unele dintre acestea au fost realizate în parteneriat cu ONG-uri, care au asigurat

finanþarea. Altele au fost realizate cu finanþare guvernamentalã sau interguvernamentalã.

Aceste programe includ:

• Programul „Hranã pentru grãdiniþe ºi ºcoli" - acesta vizeazã asigurarea unei mese

simbolice pentru toþi copiii în grãdiniþe ºi ºcoli (cel puþin pânã la clasa a patra).

Aceastã mãsurã este consideratã necesarã pentru cã mulþi copii, mai ales cei romi,

nu frecventeazã ºcoala din cauza sãrãciei. Aºa-numitul program „corn ºi lapte",79

iniþiat în 2002, este dedicat atât copiilor de grãdiniþã, cât ºi celor ºcolari pânã în

clasa a patra. Aproximativ un milion de copii au beneficiat de acest program între

2002 ºi 2004 (0,20 Euro pe zi pe copil, în total peste 40 milioane Euro) ºi

aproximativ 1,5 milioane începând cu anul ºcolar 2005 (0,28 Euro pe zi pe copil,

aproximativ 70 milioane Euro pe an ºcolar).

• Locuri rezervate pentru studenþii romi la universitãþi, începând cu anul ºcolar

1993-1994 - prima datã în domeniul asistenþei sociale, apoi la o varietate de alte

specializãri, inclusiv drept, sociologie, administraþie publicã, jurnalism, ºtiinþe

politice, teatru ºi psihologie.

• Dupã 2000, Ministerul a continuat alocarea de locuri speciale pentru tinerii

romi care au finalizat învãþãmântul secundar inferior pentru admiterea în liceu
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ºi în ºcoli de arte ºi meserii. În anul ºcolar 2003-2004, au fost alocate 1918 locuri

speciale.

• Începând din 2004, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, împreunã cu ONG-ul

Salvaþi Copiii România, a iniþiat Programul naþional multianual de formare a

cadrelor didactice nerome care lucreazã cu elevi ºi copii romi, PNFCDNr.

Finanþarea acestei iniþiative a fost asiguratã de UNICEF România, Project on

Ethnic Relations (Biroul din Târgu Mureº) ºi Departamentul de Relaþii

Interetnice al Guvernului României. În cadrul acestui program, 450 cadre

didactice din România au beneficiat de formare în domeniul specificului cultural

al comunitãþilor rome.80

• Programul „A Doua ªansã" a demarat în 2000 (iniþiat de Centrul Educaþia

2000+ în 1999) ca program pilot, vizând prevenirea excluderii sociale ºi

profesionale a tinerilor din familii foarte sãrace care au abandonat ºcoala fãrã sã

dobândeascã competenþe minimale pentru obþinerea unui loc de muncã.

Programul a fost pilotat în 11 ºcoli cu 350 elevi. Programul a fost apoi preluat

de Minister în 2003 ºi a fost extins la întreg sistemul de învãþãmânt prin

programul Phare.

• Fondul Educaþional pentru Romi [Roma Education Fund (REF)], înfiinþat în

cadrul „Deceniului de Incluziune a Romilor", finanþeazã în prezent mai multe

proiecte în România. Majoritatea sunt derulate de ONG-uri, unul co-

implementat cu inspectoratul ºcolar. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a primit

fonduri de la REF pentru a demara un proiect care va urmãri cât de bine se

implementeazã Ordinul Ministrului referitor la desegregare.

3.2.2 Proiecte cu finanþare Phare

Pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor s-au alocat cantitãþi semnificative de fonduri

Phare de cãtre UE, precum ºi fonduri reprezentând contribuþia proprie a Guvernului

României. Înainte de programele Phare multianuale, au existat numeroase proiecte

iniþiate de ONG-uri sau de organizaþii internaþionale. Programul Phare a încercat sã

adune bunele practici din aceste proiecte pilot ºi sã dezvolte o abordare coerentã cu

resursele financiare ºi expertiza actorilor guvernamentali pentru a aborda problemele din

întregul sistem de învãþãmânt. Pentru a promova aceastã abordare, beneficiarii de

79 Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 pentru Asigurarea Produselor pe bazã de

laptelui ºi de panificaþie  pentru copiii din clasele I-IV a fost modificat de Ordonanþa de Urgenþã

a Guvernului nr. 70/2003, extinzând alocarea cãtre grãdiniþe ºi crescând valoarea acesteia la 0,96

RON. 

80 Departamentul pentru Relaþii Interetnice ºi MEdC, Panorama învãþãmântului pentru

minoritãþile naþionale din România în perioada 2003-2006, Bucureºti: Editura Coresi, 2006, pp.

60-61.
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81 Vezi „Documentul Fiºa Sectorialã", care descrie programele precedente ºi actuale în domeniul

problematicii romilor, disponibil pe website-ul Centrului Infoeuropa al Reprezentanþei Uniunii

Europene http://www.infoeuropa.ro/docs/Sector%20fiche-Roma.pdf (în cele ce urmeazã

Documentul Fiºa Sectorialã).

82 Documentul Fiºa Sectorialã, Programul Phare RO.9803.01.

83 Documentul Fiºa Sectorialã, Programul Phare Dezvoltarea Societãþii Civile 2000,

RO.0004.02.02.

granturi au fost inspectoratele ºcolare judeþene, în timp ce proiectele precedente au

accentuat angajarea ºcolilor ºi responsabilizarea managerilor ºcolari. În acest cadru,

inspectoratele nu au fost principalele instituþii responsabile, dar au jucat rolul de

instituþii de sprijin principale. Ne existã încã o evaluare a capacitãþii sau responsabilitãþii

asumate a inspectoratelor în abordarea accesului romilor la educaþie de calitate ºi se

presupune cã aceste schimbãri vor necesita timp. Cu toate acestea, eforturile României,

cu sprijinul fondurilor de la UE, de a capitaliza experienþa bogatã a societãþii civile în

abordarea educaþiei romilor poate deveni un model important pentru alte Guverne care

încearcã sã extindã proiecte pilot de succes în acest domeniu. 

Programul Phare a fost canalul principal de alocare a acestor fonduri în cursul

procesului de aderare la UE, incluzând urmãtoarele proiecte:81

• „Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor", implementat în 2000-2001 - în cadrul

acestui proiect, au fost disponibile fonduri în valoare de 900.000 Euro pentru

proiecte de parteneriat între instituþiile administraþiei publice ºi comunitãþile de

romi, precum ºi sprijin pentru elaborarea Strategiei ºi activitãþi de formare;82

• „Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor" - o schemã de granturi în

valoare de 1,153 milioane Euro, implementate în 2002-2003, granturi alocate

proiectelor de parteneriate între comunitãþile de romi ºi instituþiile administraþiei

publice în domeniul serviciilor sociale, educaþiei, sãnãtãþii, comunicaþiilor ºi

altele asemãnãtoare.83

• „Sprijin pentru Strategia de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor" - implementat

între 2003 ºi 2005; acest proiect a avut douã componente: prima pentru

dezvoltare instituþionalã (1,2 milioane Euro) ºi a doua constând în schema de

granturi în valoare de 4,8 milioane Euro, pentru proiecte înaintate în cadrul

parteneriatelor între instituþii ale administraþiei publice ºi comunitãþile de

romi.84 Alte 16 milioane Euro au fost alocate de Guvern ca ºi contribuþie proprie

la acest program, dar aceste fonduri au fost administrate separat. Guvernul

României ºi Comisia Europeanã au semnat un memorandum de finanþare a

acestui proiect în decembrie 2002.85

• Proiectul Phare multianual 2004-2006 „Accelerarea Implementãrii Strategiei

Naþionale pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor" - acest proiect reprezintã atât

o consolidare a procesului de dezvoltare instituþionalã cât ºi o extindere a

http://www.infoeuropa.ro/docs/Sector%20fiche-Roma.pdf
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sprijinului direct pentru implementarea mãsurilor specifice în domeniile în care

s-au implementat proiectele precedente.

Proiectele „Îmbunãtãþirea accesului la educaþie pentru comunitãþile dezavantajate, cu

focalizare specialã pe romi" (17,23 milioane Euro) vor continua aceste proiecte în

domeniul educaþiei (vezi mai jos). „Întãrirea Capacitãþii  ºi Dezvoltarea Parteneriatelor

pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor ºi a Percepþiilor despre Romi" (26,83 milioane)

va aborda educaþia, documentele de identitate, dezvoltarea comunitarã, formarea

profesionalã, activitãþile generatoare de venit, accesul la servicii de sãnãtate ºi

infrastructura localã micã. Toate acestea vor fi sprijinite de campanii de conºtientizare ºi

de informare. 

Îmbunãtãþirea Accesului la Educaþie pentru Grupurile Dezavantajate, cu Focalizare

Specialã pe Romi"

Cel mai important proiect Phare în domeniul educaþiei, „Acces la educaþie pentru

grupuri dezavantajate, cu focalizare specialã pe romi", a fost iniþiat în 2000 de Agenþia

Naþionalã pentru Romi.86 Proiectul are douã componente: (1) documente de identitate

ºi (2) acces la educaþie. Din 2001, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a iniþiat proiecte

multianuale cu fonduri Phare. S-au implementat pânã în prezent trei faze ale

proiectului, dintre care toate se ocupã în mod specific de educaþie:

Faza 1 (2001) Prima fazã a proiectului87 a vizat sprijinul pentru implementarea

Strategiei Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii pentru îmbunãtãþirea accesului la educaþie

pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare specialã pe romi, cu scopul de a combate

excluderea socialã ºi marginalizarea ºi de a promova drepturile omului ºi ºansele egale.88

Obiectivele generale ale proiectului:

• Creºterea accesibilitãþii ºi îmbunãtãþirea condiþiilor în învãþãmântul preºcolar,

pentru a stimula înscrierea timpurie, deoarece educaþia timpurie este deosebit de

importantã pentru dezvoltarea socialã ºi educaþionalã mai ales a copiilor din

grupurile dezavantajate, inclusiv romii;

84 Programul Phare 2002/000-586.01.02, broºura programului disponibilã în limbile românã ºi

englezã pe site-ul Centrului de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, la

http://www.romacenter.ro/noutati/brosura_sprjin_strategia_imbunatatire_situatie_romi_phare

_2002 (accesat la 9 martie 2007).

85 Documentul Fiºa Sectorialã, Programul Phare nr. 2002/000-586.01.02.

86 Majoritatea informaþiilor despre componenta de formare a programului Phare „Acces la

educaþie" au fost furnizate de Georgeta Costescu, coordonatoarea programelor de formare

pentru cadre didactice din UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), Ministerul Educaþiei

ºi Cercetãrii; interviuri efectuate în septembrie ºi noiembrie 2006, ianuarie 2007.

87 Titlul proiectului: „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate cu focalizare specialã pe

romi" - Lot 1 (Europeaid/113198/D/SV/RO).

http://www.romacenter.ro/noutati/brosura_sprjin_strategia_imbunatatire_situatie_romi_phare
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• Stimularea copiilor pentru a finaliza învãþãmântul obligatoriu (prevenirea

abandonului);

• Oferirea învãþãmântului de tip „A Doua ªansã" pentru persoanele care nu au

finalizat învãþãmântul obligatoriu (corectarea abandonului).

Acest proiect din 200189 a avut douã componente:

• Dezvoltarea capacitãþilor ºcolilor de a adresa nevoile comunitãþilor dezavantajate,

cu focalizare specialã pe romi (3 milioane Euro fonduri alocate);

• O schemã de granturi pentru proiecte locale (4 milioane Euro alocate), vizând

asigurarea accesului îmbunãtãþit la educaþie pentru copiii dezavantajaþi, mai ales

romi, precum ºi prevenirea ºi corectarea fenomenului de abandon.

Proiectele din faza 2001 au fost implementate în anul ºcolar 2003-2004, în zece

judeþe.90

Faza a 2-a (2003): Faza 2003 a constituit a doua etapã a proiectului iniþial. A operat în

2004-2006, cu 9 milioane Euro de la UE ºi 2,3 milioane Euro de la Guvernul

României. Aceastã a doua fazã a vizat promovarea principiului ºanselor egale în

educaþie, fãrã sã se centreze pe un anume grup etnic. A inclus activitãþi care îºi

propuneau sã îmbunãtãþeascã situaþia în învãþãmântul preºcolar ºi sã stimuleze

înscrierea timpurie, sã previnã abandonul ºi sã stimuleze înscrierea la programele „A

Doua ªansã" la nivel primar ºi secundar inferior pentru cei care nu au finalizat

învãþãmântul obligatoriu.

În a doua fazã, proiectul a avut un scop mai larg, de îmbunãtãþire a accesului la educaþie

al grupurilor dezavantajate  ºi de promovare a educaþiei incluzive pentru toþi, cu

focalizare specialã pe romi ºi pe elevi cu nevoi educaþionale speciale.91

La fel ca ºi în prima fazã, fondurile au fost disponibile pentru dezvoltare instituþionalã

(7,3 milioane Euro) ºi pentru schemã de granturi (3,5 milioane de Euro). Finanþarea a

acoperit activitãþi realizate în 2004-2006, în 12 judeþe,92 selectate în urma evaluãrii

propunerilor înaintate de Inspectoratele ªcolare din judeþe. Trei judeþe, Arad,

Dâmboviþa ºi Cluj, au primit în continuare finanþare pentru implementarea strategiilor

educaþionale din judeþele respective ºi a unor noi activitãþi dedicate sprijinirii educaþiei

incluzive ºi desegregãrii. Factorii de decizie din educaþie (inspectori ºi directori), cadrele

didactice ºi mediatorii ºcolari romi au beneficiat de programe de formare intensivã

88 Informaþii furnizate în raportul iniþial al proiectului, disponibil la

http://www.edu.ro/index.php/articles/6769 (accesat la 8 martie 2007).

89 Proiectul Phare RO 01.04.02; o descriere a proiectului este disponibilã în limba românã pe site-

ul MEdC http://www.edu.ro/index.php/articles/3667 (accesat la 9 martie 2007).

90 Urmãtoarele judeþe: Arad, Bucureºti, Buzãu, Cãlãraºi, Cluj, Dâmboviþa, Galaþi, Giurgiu,

Hunedoara ºi Vaslui.

http://www.edu.ro/index.php/articles/6769
http://www.edu.ro/index.php/articles/3667
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pentru îmbunãtãþirea educaþiei pentru copiii din comunitãþi dezavantajate ºi pentru

promovarea educaþiei incluzive. Au fost implementate programe de dupã-ºcoalã ºi „A

Doua ªansã" în judeþele pilot pentru a sprijini participarea ºcolarã a persoanelor care au

abandonat sau care se aflau în risc de abandon datoritã rezultatelor ºcolare slabe. 

Proiectul a vizat explicit ºi segregarea în cele 12 judeþe pilot ºi a inclus sprijin pentru

actorii locali care fac eforturi pentru realizarea desegregãrii. Din cele 108 ºcoli pilot care

au fost incluse în proiectele înaintate de cele 12 judeþe pilot „noi" în 2005, 35 ºcoli au

avut de abordat problema segregãrii. Componentele ºi activitãþile principale

implementate au fost urmãtoarele:

• Sprijin pentru Strategiile Judeþene;

• Formare;

• Dezvoltarea de Curriculum ºi Materiale;

• Participarea Comunitãþii la Educaþie;

• Desegregarea;

• Nevoi Educaþionale Speciale;

• Activitãþi de Monitorizare ºi Evaluare;

• Activitãþi de Informare ºi Diseminare.93

Pe durata proiectului s-au elaborat numeroase rapoarte: raport iniþial, rapoarte de

progres ºi raport final. Aceste rapoarte au fost elaborate de Echipa de Asistenþã Tehnicã

WYG International ºi circulate în cadrul proiectului.94

Faza a 3-a (2004-2006): Aceastã fazã este reprezentatã de programul multianual

PHARE 2004-2006, având un buget total de 17,33 milioane Euro, incluzând 13,5

milioane euro contribuþia UE ºi 3,83 milioane Euro contribuþia Guvernului României.

Proiectul Phare 2004 se aflã în prezent în etapa de predare a propunerilor elaborate de

Inspectoratele ªcolare.95 Proiectul vizeazã dezvoltarea instituþionalã la nivel naþional,

judeþean ºi comunitar, þinând cont de strategiile Ministerului Educaþiei referitoare la

accesul la educaþie pentru toþi copiii. Proiectul se adreseazã celor 27 judeþe care nu au

fost implicate în faza a doua a proiectului. Programul construieºte pe experienþele

91 Informaþii furnizate în raportul iniþial, iunie 2005, disponibile la

http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/c497/ (accesat la 8 martie 2008).

92 Urmãtoarele judeþe au beneficiat de fonduri pentru implementarea strategiilor judeþene in

domeniul educaþiei: Alba, Bacãu, Brãila, Covasna, Harghita, Ialomiþa, Iaºi, Mureº, Maramureº,

Neamþ, Sibiu ºi Vâlcea.

93 Vezi WYG International, Raportul Intermediar 4, referitor la perioada 1 decembrie 2005-28

februarie 2006, disponibil la http://www.edu.ro/index.php/articles/6752 (accesat la 8 martie

2008).

http://www.edu.ro/index.php/articles/6752
http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/c497
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câºtigate în fazele 2001 ºi 2003 ale proiectului Phare ºi se centreazã pe dezvoltare

instituþionalã ºi a capacitãþilor, precum ºi pe îmbunãtãþirea mediului educaþional din

ºcoli. Rezultatele aºteptate ale programului sunt: 

• Elaborarea strategiilor judeþene de îmbunãtãþire a accesului la educaþie pentru

grupuri dezavantajate, elaborate cu implicarea factorilor interesaþi ºi

implementate în ºcolile pilot.

• Elaborarea ºi implementarea planurilor de segregare la nivelul ºcolilor.

• Consolidarea programului de formare a mediatorilor ºcolari în toatã þara. 

• Extinderea formãrii cadrelor didactice pentru educaþie timpurie ºi remedialã.

• Curriculum la decizia ºcolii revizuit ºi revizuirea, ºi adaptarea curriculumului

pentru „A Doua ªansã", pentru a demonstra o înþelegere mai profundã a

comunitãþilor rome; extinderea programului.

• Acces sporit al elevilor ºi studenþilor la învãþãmântul deschis la distanþã (IDD) /

frecvenþã redusã (FR).

• Educaþie ºi resurse educaþionale de calitate mai bunã în zonele prioritare de

intervenþie educaþionalã.

Acest proiect a demarat în ianuarie 2006 ºi se va încheia în noiembrie 2007. Cu fonduri

de 5 milioane Euro, programul este implementat în cele ºapte judeþe96 implicate în

Phare 2001, precum ºi în 20 judeþe noi.97.

Proiectul Phare 2005 (9,33 milioane)98 va fi implementat începând cu noiembrie 2007

în acele judeþe care au fost implicate în Phare 2004 ºi pe baza unei competiþii de

proiecte au obþinut finanþare din fonduri Phare99 pentru desfãºurarea la nivelul ºcolilor a

activitãþilor menite sã asigure educaþie de calitate pentru copii din grupurile dezavantajate.

94 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, pp. 6-10.

95 Potrivit Phare, Fiºa de Program Standard Sectorialã pentru Minoritãþi - „Accelerarea

Implementãrii Strategiei Naþionale pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor”, 2004, disponibil la

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2004-016-772.01.01%20

Sector%20programme%20fiche%20Minorities.pdf.

96 Urmãtoarele judeþe: Bucureºti, Buzãu, Cãlãraºi, Galaþi, Giurgiu, Hunedoara, Vaslui.

97 Urmãtoarele judeþe: Argeº, Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Botoºani, Braºov, Caraº-Severin, Constanþa,

Dolj, Gorj, Ilfov, Mehedinþi, Olt, Prahova, Sãlaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiº, Tulcea,

Vrancea.

98 Numãrul de referinþã al programului: Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate,

PHARE/2005/017-553.01.01.02

99 Documentele pentru competiþia de granturi, disponibile în limba românã la

http://www.edu.ro/index.php/articles/c711/

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/document/2004-016-772.01.01%20
http://www.edu.ro/index.php/articles/c711
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Proiectul Phare 2006, cu un buget de 1 milion Euro, va fi implementat în perioada 

2008-2009 implicând activitãþi ce vizeazã un studiu de impact asupra rezultatelor

proiectului pentru a ajuta Ministerul Educaþie ºi Cercetãrii ºi Inspectoratele ªcolare Judeþene

sã  îºi îmbunãtãþeascã strategiile ºi sã extindã principiile educaþiei incluzive la toate ºcolile,

precum ºi diseminarea exemplelor de bunã practicã pentru a elimina segregarea ºi a promova

toleranþa ºi multiculturalismul.

Schema financiarã Phare a permis diseminarea ºi consolidarea experienþelor pozitive

câºtigate în diferite proiecte mai mici iniþiate fie de Minister, fie mai ales de ONG-uri.

Extinderea proiectelor pilot de succes dezvoltate înainte de Phare „Acces la educaþie" a

fost scopul implicit al acestui program la scarã largã.

Alte proiecte Phare

Alte iniþiative demarate înainte de „Acces la educaþie" care au ajuns sã fie implementate

ºi sprijinite mai pe larg la nivel regional ºi naþional în cadrul fazelor întâi ºi a doua ale

programului Phare includ:

• Mai bunã diseminare a informaþiilor privind locurile rezervate pentru tinerii

romi în ºcolile de arte ºi meserii (începând din anul ºcolar 2000-2001) - aceste

informaþii, diseminate cu sprijinul direct al diferitelor structuri (sistemul de

învãþãmânt, Birourile Judeþene pentru Romi ºi ONG-urile rome) au devenit mai

vizibile ºi mai eficiente. Mai mulþi tineri romi sunt acum conºtienþi de aceste

oportunitãþi ºi acþioneazã ca atare. 

• Angajarea inspectorilor responsabili cu învãþãmântul pentru romi în toate

Inspectoratele ªcolare Judeþene (începând din 1999) - pentru a asigura accesul la

educaþie pentru copiii ºi tinerii romi; acest proces a fost implementat treptat ºi la

ora actualã în aproape toate judeþele existã inspectori responsabili cu

învãþãmântul pentru romi.

• O utilizare mai bunã ºi vizibilitate crescutã a curriculumului ºcolar în domeniul

limbii romani ºi al culturii ºi istoriei romilor  (începând din 1990) - aceastã

campanie continuã ca parte a unui proces pe termen lung.

• Organizarea, de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, a Olimpiadelor Anuale

de Limba Romani (începând cu anul ºcolar 2000-2001) - competiþiile naþionale

atrag un numãr din ce în ce mai mare de elevi vorbitori de limba romani.

Olimpiada câºtigã prestigiu ºi modalitatea de premiere este asemãnãtoare cu cea

de la olimpiadele la celelalte discipline. Ideea fost iniþiativa Fundaþiei Phoenix.

• Calitatea ºi disponibilitatea crescutã a manualelor de limba romani, inclusiv

publicaþia manualelor de limba romani (începând cu 1994).
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• Extinderea programului „A Doua ªansã" la nivel naþional (program început în

1999-2000 cu sprijin din partea unui ONG activ în domeniul educaþiei, Centrul

Educaþia 2000+). Programul este destinat tinerilor care au abandonat ºcoala. În

cadrul programului Phare, s-au elaborat metodologiile de recrutare, de predare,

evaluare ºi certificare a  competenþelor cursanþilor de la „A Doua ªansã". S-au

realizat ºi o serie de materiale (ghiduri pentru cadre didactice, ghiduri pentru

cursanþi ºi manuale).

• Consolidarea programului de „Asistenþã Socialã" pentru copiii nevoiaºi - Phare a

consolidat abordarea inter-/multi-instituþionalã, care s-a dovedit eficientã în

unele judeþe.   

• Revizuirea curriculumului pentru a-i conferi o dimensiune multiculturalã -

programele de formare au îmbunãtãþit cunoºtinþele ºi abilitãþile cadrelor

didactice. Conferinþele, mesele rotunde ºi atelierele au provocat reprezentanþii

Consiliului Naþional pentru Curriculum ºi reprezentanþii instituþiilor de formare

iniþialã a cadrelor didactice sã îºi asume abordãrile multiculturale.

• Asigurarea transportului pentru elevi care locuiesc în zone depãrtate - acesta este

sprijinit în principal prin „Proiectul pentru Învãþãmânt Rural", dar în funcþie de

condiþiile ºi nevoile locale, aceastã iniþiativã a fost adoptatã ºi de Inspectoratele

ªcolare Judeþene. Aceastã practicã a fost mai frecventã în cazul demersurilor de

desegregare a ºcolilor.

• Modernizarea ºcolilor prin investiþii în infrastructura ºcolii.

• Integrarea elevilor din ºcolile speciale în ºcolile de masã.

• Creºterea numãrului de cadre didactice itinerante ºi de sprijin pentru elevii cu

nevoi speciale.100

3.2.3 Învãþãmântul în limbile minoritãþilor

Membrii minoritãþilor naþionale au dreptul sã studieze ºi sã beneficieze de educaþie în

limba lor maternã, la toate treptele de învãþãmânt  ºi în toate formele de învãþãmânt.101

În ºcolile de arte ºi meserii ºi în majoritatea formelor de învãþãmânt public secundar ºi

post-secundar, se oferã pregãtire în diferite specializãri în limba maternã, dar elevii

trebuie sã îºi însuºeascã terminologia ºi în limba românã.102 La toate treptele de

100 Pentru informaþii suplimentare privind aceste rezultate ale Phare 2003, vezi rapoartele de

progres ºi final pregãtite de echipa de asistenþã tehnicã a WYG International disponibile la

http://www.edu.ro/index.php/articles/6752 (accesat la 8 martie 2008).

101 Vezi Constituþia României, Art. 32. Dreptul la educaþie: (1) Dreptul la învãþãturã este asigurat

prin învãþãmântul general obligatoriu, prin învãþãmântul liceal ºi prin cel profesional, prin

învãþãmântul superior, precum ºi prin alte forme de instrucþie si de perfecþionare. (2)

Învãþãmântul de toate gradele se desfãºoarã în limba românã. În condiþiile legii, învãþãmântul

se poate desfãºura ºi într-o limbã de circulaþie internaþionalã. (3) Dreptul persoanelor

http://www.edu.ro/index.php/articles/6752
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învãþãmânt, examenele de admitere ºi de la sfârºit de ciclu se desfãºoarã în limba

românã, cu excepþia acelor clase ºi tipuri de specializãri la care predarea se face într-o altã

limbã maternã, beneficiind de cadre didactice ºi manuale adecvate.103

La cererea pãrinþilor, elevii romi din clasele I-XII pot parcurge un curriculum specific

romani, compus din trei sau patru ore sãptãmânal de limba ºi literatura romani  ºi o orã

de istoria ºi tradiþiile romilor în clasele a VI-a ºi a VII-a.104 Elevii romi de obicei pot fi

înscriºi la secþia românã sau la secþia maghiarã. Focalizarea pe limba romani se leagã de

mãsurile coerente adoptate de Ministerul Educaþiei, iniþiate mai ales de profesorul

Gheorghe Sarãu. Deºi cursurile se adreseazã mai ales elevilor ºi cadrelor didactice de

etnie romã, au fost pregãtiþi pentru a preda aceste cursuri ºi cadre didactice de alte etnii.

33..33 DDeesseeggrreeggaarreeaa

Planul de Acþiune pregãtit pentru Deceniul de Incluziune a Romilor include eliminarea

claselor ºi ºcolilor  segregate pânã în 2008 ca o þintã a secþiunii de educaþie. Pânã în

prezent nu s-a specificat modalitatea în care se va atinge acest obiectiv general.

Articolul 6 al Constituþiei României garanteazã dreptul la non-discriminare. Însã în

cursul proiectului PHARE 2001 s-a observat cã multe inspectorate ºcolare ºi mulþi

directori de ºcoli nu au înþeles segregarea ca o formã de discriminare ºi astfel în ºcolile

din România s-au identificat o serie de cazuri de segregare.105 Pentru a clarifica aceastã

situaþie, în aprilie 2004 Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a emis o reglementare internã

în firma unei notificãri care recunoºtea ºi condamna segregarea.106 Notificarea autoriza

inspectorii responsabili cu învãþãmântul pentru romi sã elaboreze planuri de acþiune

pentru desegregarea unitãþilor ºcolare segregate pe care le identificã, sau a acelora care

au un numãr disproporþionat de elevi romi, sau cele cu elevi romi în clase separate.

Acolo unde ºcolile au un numãr disproporþionat de mare de elevi romi sau romii sunt

în clase separate, ºcoala trebuie sã se asigure cã procentul romilor reflectã procentul

aparþinând minoritãþilor naþionale de a învãþa limba lor maternã ºi dreptul de a putea fi instruite

în aceastã limbã sunt garantate; modalitãþile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. 

102 Ordinul MEdC nr. 3533 din 31 martie 1999 privind Studiul Limbii Materne de cãtre Elevii

Aparþinând Minoritãþilor Naþionale care Învaþã în ªcoli cu Limba de Predare Românã.

103 Vezi Velea Simona ºi Petre Botnariuc, Education Reform in Romania during the Last 12 years,

lucrare realizatã de Universitatea de Varã. Budapesta: CEU, Ungaria, curs de politici

educaþionale, iulie 1-12, 2002.

104 Ordinul MEdC nr. 3533 din 31 martie 1999 privind Studiul Limbii Materne de cãtre Elevii

Aparþinând Minoritãþilor Naþionale care Învaþã în ªcoli cu Limba de Predare Românã.

105 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, pp. 6-10.

106 Notificarea nr. 29323 privind segregarea ºcolarã din 20 aprilie 2004.
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global al copiilor romi din localitate din ultimii trei ani.107

Inspectoratelor li se cere sã elaboreze planuri de acþiune împreunã cu ºcoala pentru a

elimina segregarea. Aceste acþiuni ar trebui sã includã:

• Înfiinþarea de grupe mixte de elevi la toate nivelurile de învãþãmânt;

• Asigurarea transportului pentru copiii romi la ºcoli cu o altã majoritate etnicã,

mai ales pentru copiii din comunitãþile segregate rezidenþial;

• Utilizarea în comun a clãdirilor ºi facilitãþilor existente de care dispune ºcoala;

• Formarea ºi angajarea mediatorilor ºcolari romi;

• Activitãþi remediale pentru copiii cu dificultãþi de învãþare;

• Promovarea identitãþii etnice rome în ºcoli mixte, inclusiv prin curriculum;

• Cadre didactice rome în ºcoli pentru a preda curriculumul specific (limba

romani ºi istora romilor);

• Formarea cadrelor didactice în domeniul educaþiei incluzive pentru a asigura un

climat educaþional adecvat pentru un mediu multietnic;

• Facilitarea transferului elevilor în cazurile în care este necesarã  echilibrarea

raportului elevi romi ºi ne-romi;

• Informarea comunitãþilor de romi despre calitatea educaþiei în ºcolile mixte ºi

implicarea pãrinþilor romi în deciziile luate de ºcoalã, prin vizite periodice în

comunitãþile de romi;

• Informarea tuturor pãrinþilor despre avantajele educaþiei incluzive, cu scopul de

a descuraja pãrinþii care solicitã transferul copiilor lor în clase fãrã elevi romi sau

în clase doar cu elevi romi.108

În ciuda Notificãrii, dificultãþile în realizarea desegregãrii au persistat. Experþii au

remarcat cã inspectorii nu au autoritatea instituþionalã pentru a supraveghea eforturile

de desegregare ºi le lipseºte expertiza ºi experienþa în medierea discuþiilor la nivelul

comunitãþilor.109 Câteodatã, presiunea exercitatã de comunitate a îngreunat sarcina

managementului ºcolii, sau a împiedicat sarcina inspectorilor de a lua mãsuri pentru

desegregare. În plus, lipsa unui instrument legislativ ferm ºi lipsa instrumentelor

administrative de a pedepsi segregarea reduc rolul lor în lupta împotriva discriminãrii ºi

segregãrii. Conform raportului din Phare 2003, „Acces la educaþie pentru grupuri

dezavantajate":

107 Notificarea nr. 29323 privind segregarea ºcolarã din 20 aprilie 2004.

108 Notificarea nr. 29323 privind segregarea ºcolarã din 20 aprilie 2004.

109 Masã rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007.
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110 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, p. 10.

111 Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD) s-a înfiinþat în 2000 ca structurã

public responsabilã cu politicile ºi investigaþiile antidiscriminare în România. Detalii pe website-

ul CNCD la http://www.cncd.org.ro.

Cu toate acestea, problemele ºi neînþelegerile au persistat ºi dupã emiterea

Notificãrii. Unele inspectorate ºcolare judeþene nu au înaintat documente

din care sã reiasã cã au cercetat situaþia, nici planuri de acþiune, în ciuda

faptului cã Notificarea solicita acest lucru în mod specific. Alte rãspunsuri

ale inspectoratelor au fost în forma unor scurte mesaje care anunþau cã în

judeþul respectiv nu existã cazuri de segregare, dar fãrã a justifica aceastã

afirmaþie prin date. Un sondaj telefonic realizat de MEdC la începutul

anului ºcolar 2004-5 a arãtat cã inspectoratele nu au trimis mai departe

informaþia la ºcoli în toate cazurile ºi ca urmare multe cadre didactice nu

cunoºteau Notificarea. Clasele segregate au continuat sã existe ºi pãrinþii

romi care încercau sã-ºi înscrie copiii în ºcoli mixte din punct de vedere

etnic au fost retrimiºi la ºcolile de cartier segregate.110

Structura administrativã descentralizatã prezintã ºi unele obstacole în realizarea

completã a desegregãrii. Pentru a se asigura cã desegregarea se întâmplã, cã

instrumentele elaborate la nivelul guvernului sunt utilizate adecvat, reprezentanþii locali

ai guvernului central (Prefecturile sau Prefecþii) trebuie sã aibã un rol în realizarea

desegregãrii. Aceste birouri ar putea coordona dialogul instituþional între factorii de

interes local în proiectul de desegregare, cum ar fi autoritãþile locale personalul ºcolilor,

inspectoratele ºcolare judeþene, comitetele de pãrinþi ºi ONG-uri. 

Evaluarea oficialã a mãsurilor de desegregare este realizatã în prezent de Ministerul

Educaþiei ºi Cercetãrii, care prin Notificare s-a angajat sã monitorizeze implementarea

desegregãrii. Date relevante s-au adunat în cadrul proiectului Phare 2003. Ministerul

continuã sã monitorizeze procesul de desegregare în judeþele implicate în faza actualã a

programului. În plus, a treia fazã a proiectului PHARE se concentreazã ºi ea pe

desegregare. Echipa de asistenþã tehnicã (Finn Consult/ Larive) adunã date din judeþele

recent intrate în proiect. Se aºteaptã ca echipa sã proceseze ºi sã analizeze aceste date ºi

sã le compare cu tendinþele, provocãrile ºi realizãrile din PHARE 2003.

Un caz care a atras multã atenþie demonstreazã cã chiar ºi acolo unde desegregarea se

întâmplã, de fapt, starea de fapt sã nu indice nicidecum un demers de integrare. În

2003, la CNCD (Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii)111 s-a înaintat un

dosar care conþinea un raport despre situaþia deplorabilã a ºcoli rome din Cehei (judeþul

Sãlaj), iar CNCD a constatat cã ºcoala era, de fapt, segregatã ºi a emis un avertisment

la adresa ºcolii. Dupã aceea, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi-a asumat rolul de a

remedia situaþia prin asigurarea transportului ºcolar ºi angajarea de cadre didactice

calificate, renovarea clãdirii ºcolii ºi amestecarea elevilor romi ºi români. La trei ani dupã

aceastã decizie, în ciuda angajamentului Ministerului de a amesteca clasele la ºcoala din

http://www.cncd.org.ro


64

A C C E S E G A L L A E D U C A Þ I E D E C A L I T A T E P E N T R U R O M I

O P E N S O C I E T Y I N S T I T U T E 2007  

Cehei ºi în ciuda faptului cã Inspectoratul ªcolar Sãlaj a fost unul dintre partenerii de

implementare a proiectului cu finanþare externã de a desegrega ºcoala din Cehei,112

soluþia aleasã a fost sã se construiascã o ºcoalã nouã unde sã se transfere copiii romi din

clasele de gimnaziu care mai devreme mergeau la ºcoala din Cehei.113 Prin construirea

unei ºcoli noi care sã deserveascã elevii romi atât la nivel primar, cât ºi secundar inferior,

segregarea educaþionalã a copiilor din Cehei este practic completã. Directorul executiv

al ONG-ului local ªanse Egale crede cã transferul copiilor romi de la ªcoala din Cehei

la noua ºcoalã pentru clasele I-VIII este rezultatul politicii locale de segregare:

În Jibou desegregarea claselor rome a fost terminatã, în timp ce în ªimleu

Silvaniei, mai precis la Cehei-Pustã Vale, existã o politicã localã, regionalã

de segregare a elevilor romi: aceia care au fost mai înainte la ºcoala Cehei

sunt acum mutaþi la Pustã.114

Mai mult, transferul elevilor romi de la ºcoala gimnazialã Cehei la noua ºcoalã din

comunitate este ilegalã chiar ºi în opinia directorului ºcolii nou construite. Ea a arãtat

cã transferul nu poate fi legal, deoarece pãrinþii romi nu au solicitat acest lucru în scris

la ºcoalã ºi o astfel de cerere nu a fost aprobatã.115

În opinia inspectorului pentru minoritãþi din ISJ Sãlaj, construirea ºcolii noi din

comunitate nu ar fi trebuit sã afecteze procesul de desegregare de la ºcoala din Cehei,

un proces în curs de desfãºurare în care se reuºise deja mixarea colectivelor de elevi.

ªcoala cea nouã din Pusta Vale ar fi urmat sã ºcolarizeze doar copiii preºcolari ºi pe cei

din ciclul primar datoritã spaþiului insuficient ºi clãdirii improprii alocate ºcolii din

Cehei. În opinia inspectorului pentru minoritãþi este posibil ca elevii romi transferaþi

ilegal (fãrã cererea scrisã a  pãrinþilor ºi acordul ºcolii) sã fie înregistraþi ºi la ºcoala din

Cehei datoritã lipsei temeiului legal (înregistrarea transferului fãrã cererea scrisã a

112 Proiect finanþat de Roma Education Fund (REF). Proiectul urma sã plãteascã pentru un

microbuz care sã transporte copiii romi la ºcoalã, precum ºi pentru formarea cadrelor didactice

de la Cehei.

113 Existã o lipsã remarcabilã de coerenþã în politica educaþionalã urmatã de ISJ Sãlaj (deºi angajatã

în proiectul de desegregare din Cehei, mai târziu, a decis sã construiascã o ºcoalã în comunitate

pentru a asigura educaþia copiilor romi din ciclul secundar inferior).

114 Aceastã opinie a fost exprimatã de Silvia Prodan în articolul: "Potrivit Instituþiei Prefectului,

rromii de la ºcoala din Pustã Vale nu sunt segregaþi", în Sãlãjanul, nr. 675 din 10 noiembrie 2006,

disponibil la http://www.salajeanul.ro/arhiva_b.php?act=view&numero=1088 (accesat la 28

februarie 2007) (în cele ce urmeazã, articolul din Sãlãjanul).

115 Interviu cu directorul ºcolii, Cehei, 15 octombrie 2006, studiu de caz ªimleu Silvaniei. Pentru

fiecare raport de þarã în aceastã serie a rapoartelor EUMAP referitoare la „Accesul egal la

educaþie de calitate pentru romi", s-au realizat trei studii de caz pentru a suplimenta ºi corobora

datele adunate din alte surse. Informaþiile din studiile de caz sunt integrate în raportul de þarã.

Anexa 2 include detalii suplimentare din fiecare studiu de caz. În România, cele trei localitãþi

sunt: satul Bobeºti (judeþul Ilfov), municipiul Roman (judeþul Neamþ) ºi oraºul ªimleu Silvaniei

(judeþul Sãlaj).

http://www.salajeanul.ro/arhiva_b.php?act=view&numero=1088
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pãrinþilor ºi aprobarea acesteia de cãtre ºcoalã sau inspectorat). Redãm mai jos un citat

din interviul cu inspectoarea pentru minoritãþi, pasaj menit a reda inconsistenþa

administrativã ºi ambiguitatea deciziei de transfer: 

"Toatã chestia asta a apãrut pentru cã numãrul de copii de la Pusta Vale

a crescut ºi nu aveau locaþie nici pentru grãdiniþã, si nici pentru ºcoalã.

Era imposibil totuºi ca copiii sã vinã în trei ture la ºcoalã, pentru cã

veneau dimineaþa, pe la prânz venea încã una ºi … sau sã vinã în douã

ture, e totuna. Din punctul ãsta de vedere era clar necesar sã se rezolve

spaþii pentru ºcolarizare. În acel moment s-au gândit numai pentru

ºcolarizarea copiilor de I - IV, nu s-a gândit la ºcolarizarea pânã în clasa a

VIII-a ºtiind cã existã clasele V-VIII la Cehei. Eu aºa am vãzut ca o

intenþie bunã, din pãcate construirea noii ºcoli a adus tot ce e mai rãu. În

loc sã facem un bine s-a fãcut un rãu pentru cã copiii din Cehei care erau

deja în clase mixate în Cehei au venit ºi s-au mutat la ºcoala din Pustã

Vale. Eu m-am interesat ºi am luat legãtura cu directorii din cele douã

ºcoli. Pe directoarea de la Pustã Vale am întrebat-o cum a acceptat copiii

aceia sã vinã la aceastã ºcoalã Pustã Vale? Pe baza cãror documente au

transferat ei copiii? Ea nu trebuia sã accepte pentru cã nimeni nu i-a dat

vreo hârtie prin care sã îi cearã sã transfere copiii dintr-o parte în alta atâta

timp cât directoarea din Cehei n-are copiii respectivi. Din punct de

vedere al actelor nimic nu s-a fãcut, dacã te duci la ºcoalã la ora asta copiii

din Cehei trebuiau sã rãmânã la Cehei ºi sã nu meargã la Pustã. Copiii

romi care erau la Cehei erau din Pustã. Conform legislaturii au dreptul sã

frecventeze ºcoala din localitatea lor, din localitatea de domiciliu, aici ar fi

problema.116

Într-o adresã depusã la Instituþia Prefectului ºi la ISJ Sãlaj de cãtre Asociaþia „ªanse

Egale" Zalãu, alãturi de Asociaþia „ªanse Egale pentru Femei ºi Copii" Zalãu ºi

ADOSER/S s-a cerut, printre altele, „sã se asigure transportul elevilor rromi din

comunitatea Pustã Vale (comunitate segregatã rezidenþial) la ºcoala Cehei ºi/sau altã

ºcoalã din oraºul ªimleu Silvaniei, ºcoalã cu o altã majoritate etnicã".117 Potrivit ziarului

local Sãlãjanul în comunicatul de rãspuns al Instituþiei Prefectului se considera însã cã

nu se pune problema segregãrii celor 380 de elevi de etnie romã datoritã faptului cã

ºcoala se aflã în cadrul unei comunitãþi de rromi, iar elevilor nu le-a fost impusã mutarea

în cadrul acestei instituþii de învãþãmânt".

Conform Inspectorului pentru Romi de la ISJ Sãlaj, ªcoala Pustã Vale ar trebui inclusã

ca beneficiar al proiectului Phare 2004, care va începe în primãvara lui 2007. Programul

are o componentã de desegregare ºi în acesta, ºcoala va deveni o ºcoalã magnet, care va

atrage ºi copii ne-romi din zonã, prin standardele mai ridicate de dotare ºi prin

116 Interviu cu inspectorul pentru romi, Cehei, Zalãu, 16 Octombrie 2006, date.

117 Articol în Sãlãjanul.
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curriculum. Însã potrivit Inspectorului pentru Romi, planul de atragere a elevilor ne-

romi la ºcoala din Pustã vale nu este realist fãrã asigurarea transportului la ºcoalã:

Teoretic, potrivit cursurilor eu ar trebui sã fac acolo la Pustã Vale

o ºcoalã atractivã, la care sã vinã românii din Cehei la ºcoala mea atractivã

din Pustã. Asta e teoria. Vã spun drept, e foarte frumos,  teoretic merge,

e ok, e mai greu cu practica. […] Dar asta s-ar rezolva dacã s-ar asigura

transport gratuit de la Cehei la Pustã. Poate cã oamenii sãraci ar prefera

aceastã soluþie. Nu sunt mulþi oameni bogaþi în satul acela, nu ºtiu dacã

e vreo persoanã bogatã, ºi oricum, chiar dacã ar fi, ar prefera ªimleul.118

În momentul de faþã, nu este clarã soluþia de ºcolarizare la care se va ajunge, respectiv

dacã sesizãrile ONG-urilor locale vor duce la transportul ºcolar ºi integrarea elevilor

romi de ciclul gimnazial în ºcoala Cehei; dacã romii vor parcurge întregul lor traseu

ºcolar în ºcoala Pustã Vale sau dacã într-un viitor previzibil ºcoala Pustã Vale va deveni

o ºcoalã magnet care sã atragã prin oferta curricularã ºi dotãri ºi copii ne-romi?

În cartierul Olimpic din Roman, în 2001 a fost mutatã o comunitate de romi din

centrul oraºului, iar la ºcoalã s-au fãcut clase pentru copiii romi. Cu intervenþia

inspectoratului ºcolar, copiii au fost trimiºi la o ºcoalã integratã.

Iniþial am  fãcut douã clase de copii tocmai pentru a-i duce la

ºcoalã pe puradei ºi rezultatul a fost formidabil….Numai cã a venit

inspectoratul ºi a zis cã noi intrãm în comunitatea europeanã ºi cã trebuie

sã duc copiii la o altã ºcoalã. Sigur dintr-un anumit punct de vedere are

dreptate; nu sunt condiþii deosebite de a face învãþãmânt de performanþã

acolo. Dar între douã rele, le-am pus în balanþã ce-i mai bun: sã stea patru

ore la ºcoalã, acolo loco, sau sã se ducã la ºcoala care este la un

kilometru?119

Clasele de romi care au venit din cartierul Olimpic, studiazã, potrivit liderului asociaþiei

„Romii Romascani"  separat de români, la etajul I al clãdirii principale. În schimb,

directorul adjunct al ºcolii precizeazã faptul cã la clasele întâi s-a realizat mixarea, astfel

încât elevii romi studiazã alãturi de elevii majoritari. Cât despre segregare, aceasta

precizeazã faptul cã nu existã o segregare pe criterii etnice, ci datoritã comportamentului

inadecvat al unor elevi: „Noi nu segregãm pentru etnie, ci pentru cã e obraznic,

nespãlat."120

118 Interviu cu inspectorul cu învãþãmântul pentru romi, Zalãu, 16 octombrie 2006, studio de caz

ªimleu Silvaniei.

119 Potrivit interviului realizat cu primarul localitãþii în data de 2 noiembrie 2006, studiu de caz

Roman.

120 Interviu cu directorul adjunct Ana Borcan, Roman, 1 noiembrie 2006, studiu de caz Roman.
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33..44 AAssiisstteennþþiiii  ddee  eedduuccaattooaarree//îînnvvããþþããttoorrii  ººii  mmeeddiiaattoorrii  ººccoollaarrii

Ideea mediatorilor ºcolari a fost introdusã pentru prima datã în România în 1996-1997

de ONG-ul Romani Criss, împreunã cu institutul Intercultural Timiºoara. Inspectorul

responsabil pentru învãþãmântul în limba romani, profesorul Gheorghe Sarãu, a

coordonat elaborarea fiºei postului pentru mediatorii ºcolari la o ºedinþã naþionalã a

inspectorilor de limba romani care a avut loc la Tulcea în 2000 (evenimentul a fost

finanþat de OSCE ºi de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii). Începând cu 1998-1999, s-

au format mediatori comunitari care au lucrat în proiectul pilot „A Doua ªansã" pentru

persoane care au abandonat ºcoala, proiect realizat de Centrul Educaþia 2000+. De

atunci, în paralel cu experienþa pozitivã câºtigatã în cadrul programelor de sãnãtate

(mediatorii sanitari), mediatorul este recunoscut ca un factor important. Experienþa

câºtigatã la nivelul ONG-urilor ºi al Ministerului a fãcut posibilã clarificarea statutului

ºi cerinþelor de formare pentru acest profil ocupaþional.

Din 2002, mediatorii ºcolari romi au jucat un rol important în proiectele educaþionale

finanþate de PHARE „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe

romi" (vezi ºi secþiunea 3.2). Proiectul a solicitat angajarea de mediatori ºcolari în 76 de

ºcoli din 10 judeþe, cu cel puþin un mediator numit de Inspectoratul ªcolar Judeþean

pentru fiecare ºcoalã pilot.121 În etapele a doua ºi a treia a proiectului multianual a

continuat selecþia ºi instruirea mediatorilor ºcolari.  În Phare 2001 ºi 2003 „Acces la

educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi" au fost selectaþi ºi formaþi

circa 200 mediatori ºcolari. În prezent nu existã date sigure despre numãrul de

mediatori ºcolari angajaþi.

Poziþia de mediator ºcolar a fost inclusã în Codul Ocupaþiilor din România (COR) în

2002.122 Conform Codului de Ocupaþii din România,123 mediatorul este inclus în sub-

grupul „alt tip de personal în învãþãmânt". Responsabilitãþile majore ale mediatorului

ºcolar includ:

• Colectarea de date;

• Sprijin pentru înscrierea în învãþãmântul obligatoriu al tuturor copiilor de vârstã

ºcolarã; 

• Prevenirea abandonului prin comunicarea cu pãrinþii ºi autoritãþile locale;

121 Vezi informaþia despre asistenþi ºcolari, disponibilã pe site-ul Roma Education Initiative (REI),

la adresa http://www.osi.hu/esp/rei/RTAs_Romania.html (accesat la 28 februarie 2007).

122 HG nr. 844, 31 iulie 2002.

123 Codul Ocupaþiilor din România, cod  334010, aprobat prin HG 721/14.05. 2004), (în cele ce

urmeazã, Codul ocupaþiilor), Subgrupa majorã 33 "profesori ºi asemãnãtor", subgrupa minorã

334 "alt personal din învãþãmânt", grupa de bazã 3340 "Personal didactic neclasificat în

grupurile precedente".

http://www.osi.hu/esp/rei/RTAs_Romania.html
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• Facilitarea înscrierii copiilor romi la grãdiniþã;

• Medierea între familie ºi autoritãþile educaþionale pentru promovarea incluziunii

sociale;

• Identificarea problemelor potenþiale;

• Sprijin în diseminarea informaþiilor de interes pentru comunitatea romã;

• Sprijin pentru cadrele didactice, mai ales prin utilizarea limbii comunitãþii;

• Identificarea copiilor ºi tinerilor care ar putea urma cariera didacticã sau cea de

mediator ºcolar.124

Mediatorii ºcolari romi ajutã copiii ºi direct ºi menþin legãtura cu comunitatea la diferite

niveluri.125

Deºi mediatorii ºcolari au fost selectaþi ºi instruiþi pentru prima datã în cadrul

programului Phare „Acces la educaþie" ºi Consiliile Judeþene din judeþele care au derulat

proiectul ar fi trebuit sã aloce resurse pentru a-i angaja, deºi ocupaþia de mediator ºcolar

este în prezent recunoscutã oficial, nu existã regulamente de sprijin pentru angajarea ºi

menþinerea acestei poziþii, iar autoritãþile locale au reacþionat lent la chemarea de a

parcurge acest proces.126

Selectarea mediatorilor ºcolari se realizeazã pe baza recomandãrilor din partea

inspectorilor ºcolari pentru romi; câteva criterii care se iau în considerare sunt: reºedinþa

în localitatea unde se aflã ºcoala; etnic rom; o poziþie bunã în comunitatea localã ºi

recomandarea unei organizaþii rome locale, cunoaºterea limbii utilizate în comunitate;

abilitãþile de comunicare cu toate pãrþile implicate, inclusiv cu directorul ºcolii.

Învãþãmântul secundar finalizat este consideratã o cerinþã importantã, dar de fapt, în

câteva cazuri, datorit faptului cã mediatorii ºcolari sunt angajaþi pe alte posturi, acest

lucru deseori nu este necesar; deºi activeazã ca mediatori ºcolari, datoritã unor cauze

legate de buget ºi birocraþie ºi limitãrilor de încadrare, câteodatã sunt angajaþi pe posturi

de paznici sau oameni de serviciu. Datoritã prestigiului scãzut al postului ºi salariului

foarte scãzut, puþini din cei care doresc sã devinã mediatori ºcolari sunt absolvenþi de

liceu. Salariul mediu al unui mediator ºcolar variazã de a un judeþ la altul, în funcþie de

experienþa de muncã ºi nivelul de studii, dar se estimeazã cã este în jurul salariului

minim pe economie, care este de circa 100 Euro pe lunã.127 Mediatorii sunt plãtiþi de

124 Vezi documentul care descrie responsabilitãþile majore ale mediatorului ºcolar. Disponibil pe

site-ul MEdC la http://www.edu.ro/index.php/articles/3467 (accesat la 28 februarie 2007).

125 Vezi documentul care descrie responsabilitãþile majore ale mediatorului ºcolar. Disponibil pe

site-ul MEdC la http://www.edu.ro/index.php/articles/3467 (accesat la 28 februarie 2007).

126 Interviu cu Olga Mãrcuº, inspectorul pentru limba romani din judeþul Cluj, 17 noiembrie

2006, Cluj Napoca.

127 Interviu cu Olga Mãrcuº, inspectorul pentru limba romani din judeþul Cluj, 17 noiembrie

2006, Cluj Napoca.

http://www.edu.ro/index.php/articles/3467
http://www.edu.ro/index.php/articles/3467
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128 Profil ocupaþional, potrivit Codului Ocupaþiilor.

129 Masã rotundã OSI, Bucureºti, februarie 2007.

130 Vezi Consiliul Europei, The Situation of Roma School Mediators and Assistants in Europe

DGIV/EDU/ROM(2006)3, raport realizat de Cãlin Rus, CoE, Strasbourg, 2006, disponibil la

la bugetul municipal conform normelor pentru personalul bugetar, precum ºi din

donaþii ºi sponsorizãri alocate în special pentru acest scop.128

Mediatorii trebuie sã aibã învãþãmântul obligatoriu finalizat ºi sã fie înscriºi în liceu.

Atât romii, cât ºi ne-romii considerã cã standardul stabilit este foarte ridicat. De

exemplu, se cere de la candidat sã aibã diplomã de bacalaureat, ceea ce câteodatã a fãcut

imposibil sau a îngreunat identificarea persoanei potrivite care sã candideze pentru

obþinerea bursei de studiu pentru a deveni mediator. O altã concluzie confirmã

urmãtorul fapt: cu cât este mai ridicat nivelul de educaþie, cu atât este mai scãzutã

motivaþia de a activa ca mediator comunitar, din cauza statutului ºi salariului scãzut.129

Formarea mediatorilor ºcolari este subcontractatã de Colegiul Pedagogic din Cluj-

Napoca. Instruirea se bazeazã pe o schemã modularã, cu un puternic accent pe latura

practicã ºi conþinuturile acoperite includ: legislaþia în domeniul protecþiei copilului,

TIC, limba romani ºi cultura romilor, participarea comunitãþii. Formarea s-a desfãºurat

în trei centre din þarã, la Neamþ, Cluj ºi Arieºeni. Cursanþii participã la ºedinþe de

instruire directe (faþã în faþã) ºi tutoriale, aplicã diverse instrumente în ºcoalã ºi în

comunitate ºi primesc sprijinul unor tutori.

Formarea mediatorilor se realizeazã în concordanþã cu Planuri Individuale de Formare

(PIF). Formarea se organizeazã ºi se livreazã de instituþia care câºtigã licitaþia de proiect.

Directorii de ºcoli asigurã sprijin ºi supravegheazã activitatea mediatorilor ºcolari în

comunitate. Mediatorul, în colaborare cu directorul ºi cadrele didactice, îºi proiecteazã

formarea. Instructorii ºi tutorii realizeazã evaluãri lunare ale progresului mediatorului în

concordanþã cu activitãþile propuse în PIF ºi, dacã e cazul, revizuiesc planul; directorii

ºcolilor monitorizeazã în mod regulat munca mediatorilor. PIP include:

• Familiarizarea cu aplicarea politicilor educaþionale în ºcoala în care activeazã

mediatorul ºcolar; familiarizarea cu resursele ºcolii;

• Întâlnire de prezentare a personalului ºcolii în care directorul prezintã rolul ºi

responsabilitãþile mediatorului ºcolar în ºcoalã ºi în comunitate;

• Calendarul de întâlniri individuale ale mediatorului cu cadrele didactice ºi

calendarul întâlnirilor de evaluare (o datã pe lunã);

• Calendarul ºedinþelor sãptãmânale dintre mediator ºi personalul didactic;

• Planificarea întâlnirilor de lucru cu reprezentanþi ai ONG-urilor, ai autoritãþilor

locale, ai pãrinþilor ºi ai elevilor.130

Situaþia mediatorilor ºcolari rãmâne una dificilã, deoarece statutul lor nu este clar, iar



70

A C C E S E G A L L A E D U C A Þ I E D E C A L I T A T E P E N T R U R O M I

O P E N S O C I E T Y I N S T I T U T E 2007  

angajarea ºi menþinerea lor prezintã greutãþi.131 Consiliile Judeþene au facilitat angajarea

mediatorilor ºcolari pe durata implementãrii proiectului Phare „Acces la educaþie pentru

grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi", dar dupã încetarea contractului de

finanþare par mai puþin dispuse ºi mai puþin motivate sã continue finanþarea.132 Þinând

cont de procesul continuu de descentralizare din România, responsabilitatea fiind

delegatã din ce în ce mai mult la nivel local, postul de mediator ºi mecanismul de

angajare a acestora rãmân incerte ºi sunt de fapt periclitate. Dacã nu se va realiza un

transfer clar condiþionat al responsabilitãþilor ºi bugetelor pentru mediatorii ºcolari,

autoritãþile locale pot decide cã existã alte prioritãþi la nivel local ºi pot renunþa la

mediatorii ºcolari. 

33..55 PPrrooffeessoorriiii  ddee  lliimmbbaa  rroommaannii

Conform datelor furnizate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,133 s-a înregistrat

progres în predarea  limbii romani în ºcoli ºi în consolidarea reþelei informale de

profesori de limba romani.134 Conform celor spuse de Inspectorul pentru învãþãmântul

în limba romani, profesorul Gheorghe Sarãu, în prezent limba romani se predã ca limbã

maternã, potrivit legislaþiei în vigoare, ca materie separatã, de cãtre 480 profesori romi

ºi ne-romi (circa o cincime sunt etnici români sau maghiari). Numãrul elevilor care

studiazã limba romani ºi istoria ºi tradiþiile romilor a crescut de la 50 în 1990 la peste

25.000 în prezent.135

Curriculum cu predare în limba romani de la clasa întâi la clasa a opta se oferã doar în

Mãguri, judeþul Timiº. Un grup de cadre didactice rome, cu sprijinul fostului director

(în prezent Inspector pentru Romi în judeþul Timiº), a fãcut posibilã experimentarea

predãrii în limba romani. Pentru elevii de clasa a IV-a, limba de predare principalã este

limba romani, dar nu toate disciplinele se bucurã de materiale educaþionale în limba

http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Documentation/Education/RomaMediators06_en.as

p (accesat la 28 februarie 2007).

131 Interviu cu Olga Mãrcuº, inspectorul pentru limba romani din judeþul Cluj, 17 noiembrie

2006, Cluj Napoca.

132 Interviu cu Olga Mãrcuº, inspectorul pentru limba romani din judeþul Cluj, 17 noiembrie

2006, Cluj Napoca.

133 Ordinul MEdC nr. 3533 din 31 martie 1999 referitor la Studiul Limbii Romani de cãtre Elevii

Aparþinând de Minoritãþile Naþionale în ºcoli cu predare în limba românã. 

134 Informaþii oferite de Gheorghe Sarãu, în cadrul unui interviu din 24 octombrie 2006,

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

135 Informaþii oferite la masa rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007; pentru detalii suplimentare

în limba românã, vezi site-ul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii

http://www.edu.ro/index.php/articles/c220 (accesat la 10 martie 2007).

http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Documentation/Education/RomaMediators06_en.as
http://www.edu.ro/index.php/articles/c220
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romani. Materialele educaþionale tipãrite sunt furnizate de Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii sau de cãtre ONG-uri.

Reprezentantul Ministerului Educaþiei a arãtat cã numãrul cadrelor didactice rome a

crescut prin implicarea tinerilor romi absolvenþi de liceu în sistemul de învãþãmânt ca ºi

cadre didactice necalificate pentru a lucra cu elevii romi ca învãþãtori sau profesori de

romani ca limbã maternã.136

În anul ºcolar 2005-2006, din cei 280.000 profesori activi din România, 490 (0,18 la

sutã) au fost profesori de limba romani pregãtiþi de Ministerul Educaþiei ºi partenerii sãi

în perioada 2000-2005; aceºtia predau limba romani ºi istoria ºi tradiþiile romilor,

materii pe care romii care îºi recunosc etnia le pot studia de la nivel preºcolar pânã în

liceu.137

În fiecare an, din 1997 pânã în prezent, circa 12-16 studenþi romi s-au înscris la Secþia

de Limba ºi Literatura Romani a Facultãþii de Limbi Strãine din cadrul Universitãþii

Bucureºti. În acelaºi timp, 490 de studenþi sunt înscriºi la secþiunea de pregãtire a

institutorilor romi de la Departamentul de Învãþãmânt Deschis la Distanþã al aceleiaºi

universitãþi (CREDIS). Începând din anul ºcolar 2007/2008, CREDIS nu va mai

înscrie un nou grup de studenþi, ci Catedra de Limba ºi Literatura Romani va demara

un curs de învãþãmânt deschis la distanþã pentru aproximativ 60 de studenþi pe an.138
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Rezultatul reformei educaþiei139 este vizibil în elaborarea de manuale ºcolare. Reforma

în domeniul curriculumului ºi al evaluãrii a reflectat cerinþele noilor structuri

democratice ºi economice ale þãrii, precum ºi principiul mai larg al asigurãrii accesului

pentru toþi. În învãþãmântul obligatoriu, profesorii pot alege dintre mai multe manuale

la aceeaºi disciplinã, care s-au bazat pe o primã versiune a noilor curricule, iar piaþa

manualelor s-a liberalizat, permiþând competiþia, ceea ce este un câºtig pentru calitate.

Organul care asigurã conformitatea manualelor cu cerinþele curriculumului în vigoare

se numeºte Consiliul Naþional de Aprobare a Manualelor (CNAM).140

136 Informaþii oferite de Gheorghe Sarãu, în cadrul unui interviu din 24 octombrie 2006,

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

137 Aceºtia folosesc manual publicat utilizând diverse surse financiare. Manualul pe care îl folosesc

a fost finanþat de UNICEF România, publicat de Editura RO Media.

138 Interviu telefonic cu Delia Grigore, Bucureºti, 18 ianuarie 2007.

139 În România, în 1993-1994, a demarat o reformã educaþionalã complex, iniþiatã în urma

negocierilor dintre Banca Mondialã ºi Comisia Europeanã.

140 Cronin et al., Education Sub-Sector Review.
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Elevii primesc gratuit toate manualele necesare în învãþãmântul obligatoriu.

În raportul sãu din 2005 ca parte a monitorizãrii de cãtre Convenþia Cadru pentru

Protecþia Minoritãþilor Naþionale [Framework Convention on the Protection of

National Minorities (FCNM)], Guvernul României a remarcat: curriculumul este

reorientat pentru a asigura reflectarea mai amplã a minoritãþilor naþionale.141 Cu toate

acestea, prezenþa ºi contribuþia minoritãþii rome la dezvoltarea societãþii româneºti este

aproape inexistentã în manualele ºcolare, iar modul în care minoritãþile sunt tratate în

curriculum rãmâne o problemã deoarece acest curriculum a fost inclus doar în acele

ºcoli unde predarea se face în limba maternã, dar nu e predat ºi elevilor aparþinând

majoritãþii. Dupã cum a observat un expert: „Nici mãcar manualul despre Holocaust nu

se referã ºi la minoritatea romã."142

Limba romani ºi istoria romilor au fost incluse în curriculumul naþional în 1999, când

Liviu Cernãianu a elaborat primul curriculum pentru studierea istoriei ºi tradiþiilor

romilor (pentru clasele a VI-a ºi a VII-a). Pe baza acestui curriculum iniþial, în 2003, la

iniþiativa Direcþiei pentru Învãþãmântul în Limbile Minoritãþilor din cadrul

Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, s-a elaborat primul auxiliar de predare a Istoriei ºi

tradiþiilor romilor, mulþumitã efortului unor tineri romi - Petre Petcuþ, Delia Grigore ºi

Mariana Sandu. Cu sprijin financiar din partea UNICEF România ºi a Ministerului

Educaþiei ºi Cercetãrii, în 2005 s-a publicat cartea intitulatã „Romii din România -

Repere prin istorie".143 O altã iniþiativã a ONG-ului Salvaþi Copiii România, „Istorie ºi

tradiþii rrome"144, contribuie la umplerea golului de informaþii despre istoria ºi tradiþiile

romilor.

Elevii minoritari pot studia limba ºi literatura maternã pe parcursul a pânã la ºapte sau

opt ore pe sãptãmânã în clasele întâi ºi a doua; în clasele a treia ºi a patra acestei

discipline i se pot aloca cinci pânã la ºapte ore; în clasa a cincea, cinci ore; în clasele a

ºaptea ºi a opta, patru ore.145 S-a realizat o programã pentru istoria ºi tradiþiile

141 Consiliul Europei, Al Doilea Raport Înaintat de România ca urmare a aplicãrii Articolului 25,

Paragraful 1 al Convenþiei Cadru pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, primit în 6 iunie

2005, Strasbourg, disponibil la http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/

2._framework_convention_%28monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports

_and_unmik_kosovo_report/2._second_cycle/2nd_sr_romania.asp#P475_38732 (accesat la 28

februarie 2007) (în cele ce urmeazã, FCNM, Al doilea raport).

142 Masã rotundã OSI, Bucureºti, februarie 2007.

143 Cartea a fost publicatã în cadrul proiectului "Copiii romi vor sã înveþe", implementat de

Romani CRISS. Romani CRISS, Romii din România - Repere prin istorie. Bucureºti:

Vandemonde, 2005.

144 Salvaþi Copiii, România, Istorie ºi tradiþii rrome, Bucureºti: Salvaþi Copiii, România, 2006.

145 FCNM Al Doilea Raport.

146 FCNM Al Doilea Raport.

http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities
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minoritãþii rome.146 Pentru învãþãmântul obligatoriu în limbile minoritãþilor, s-au

elaborat manuale pentru predarea diferitelor discipline.

Potrivit Guvernului, materialele în limba romani, inclusiv manualele ºi celelalte

materiale educaþionale au fost elaborate ºi asigurate gratuit de ONG-uri sau oferite

asigurate prin programe guvernamentale (inclusiv în proiectul „Acces la Educaþie pentru

grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi (a se vedea secþiunea 3.2).147 Exemple de

astfel de organizaþii care asigurã astfel de sprijin includ Fundaþia PHOENIX ºi

Institutul Intercultural Timiºoara, precum ºi membre ale Soros Open Network. Dintre

acestea, Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi a publicat materiale

educaþionale pentru învãþarea limbii, literaturii ºi poeziei romani, Centrul Educaþia

2000+ a publicat numeroase materiale pentru formarea cadrelor didactice, educaþie

interculturalã, management ºcolar, participarea la educaþie a copiilor romi; Centrul de

Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã a publicat un set de manuale de educaþie

interculturalã incluzând un manual, un caiet de lucru ºi un ghid pentru cadre

didactice.148 Aceste manuale au fost avizate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi sunt

distribuite prin intermediul Inspectoratelor ªcolare.

Deºi s-au fãcut eforturi pozitive pentru sporirea materialelor educaþionale referitoare la

romi, abordarea curentã pare sã reflecte o viziune îngustã ºi sã piardã din vedere faptul

cã populaþia majoritarã trebuie ºi ea educatã ºi are nevoie de expunere la diversitate,

chiar mai mult decât grupurile minoritare.

33..77 FFoorrmmaarree  ººii  sspprriijjiinn  ppeennttrruu  ccaaddrreellee  ddiiddaaccttiiccee  

În 2003 s-a raportat cã „Sistemul de formare a cadrelor didactice a înregistrat o

dezvoltare mai lentã, un ritm ºi o eficienþã mai reduse faþã de alte componente ale

reformei educaþiei în România."149 În ciuda reglementãrilor legale150 ºi a programelor

guvernamentale ºi neguvernamentale de formare a cadrelor didactice, existã o

discrepanþã între resursele disponibile ºi nevoia de dezvoltare a cadrelor. Salariile

profesorilor, fluctuaþia acestora, motivaþia ºi condiþiile de predare sunt câteva aspecte

care explicã nivelul mai scãzut al dezvoltãrii acestui sector comparativ cu alte

componente ale reformei sistemului de învãþãmânt.151

147 FCNM Al Doilea Raport.

148 Vezi website-ul Centrului de Resurse pentru Comunitãþile de Romi

(http://www.romacenter.ro), al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã

(http://www.edrc.ro) ºi al Centrul Educaþia 2000+ (http://www.cedu.ro).

149 Cronin et al., Education Sub-Sector Review, p. 16, cu trimitere la: L. B Arrows (ed.), Institutional

Approaches to Teacher Education within Higher Education in Europe: Current Models and New

Developments Bucureºti: UNESCO-CEPES, pp. 287-288.

150 Legea Învãþãmântului; Legea Statutului Personalului Didactic, nr. 128/1997.

151 Vezi D. Potolea and L. Ciolan, "Teacher Education Reform in Romania: A Stage of Transition",

http://www.romacenter.ro
http://www.edrc.ro
http://www.cedu.ro
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Formarea iniþialã a cadrelor didactice este asiguratã de instituþii de învãþãmânt superior.

Universitãþile organizeazã formarea iniþialã prin Departamentul pentru Pregãtirea

Personalului Didactic (DPPD). Modulul  psihopedagogic cuprinde atât cursuri

obligatorii, cât ºi opþionale. Conform structurii majoritãþii modulelor psihopedagogice

obligatorii, universitãþile de stat (inclusiv cele de la Bucureºti, Iaºi, Cluj ºi Timiºoara)

oferã cursuri de educaþie interculturalã ca parte a formãrii iniþiale. Dacã acest modul

psihopedagogic se parcurge pe durata anilor de studii la universitate, atunci el e gratuit.

Dacã modulul se parcurge dupã încheierea studiilor universitare, el este ofertat contra

cost. Dupã încheierea acestui modul, se elibereazã un certificat care permite persoanei

sã lucreze ca ºi cadru didactic.

Multe cursuri care sunt parte a modulului psihopedagogic acoperã teme precum

educaþia anti-discriminatorie, educaþia pentru toleranþã, educaþia pentru diversitate ºi

educaþia multiculturalã. Aceste teme sunt cuprinse în diferite cursuri de formare iniþialã

parte a curriculumului formãrii iniþiale (Teoria ºi metodologia curriculumului, Teoria

instruirii, Teoria ºi metodologia evaluãrii). Nu existã date disponibile la nivel naþional

referitor la strategiile de predare-învãþare sau raportul între teorie ºi practicã la aceste

cursuri. Noile reglementãri privind sistemul de management al calitãþii în fiecare

universitate (legat de Procesul Bologna)152 ar trebui sã contribuie la producerea acestui

tip de date.

Comparativ cu cursurile oferite de universitãþi (care oferã atât formare iniþialã, cât ºi

continuã), cursurile de formare continuã pot fi ofertate de diferite tipuri de instituþii.

Cursurile de formare furnizate de cãtre ONG-uri care au o abordare mai centratã pe

problematica diversitãþii culturale decât cele oferite de universitãþi. Dacã ne gândim la

copiii romi, este evident cã acele cursuri pe care le furnizeazã ONG-urile se preocupã

mai mult de nevoile specifice ale copiilor romi decât cursurile oferite de universitãþi.

Majoritatea acestor ONG-uri dezvoltã cursuri în cadrul unor proiecte ºi programe care

se adreseazã nevoilor educaþionale ale elevilor romi. În consecinþã, aceste cursuri de

formare continuã se adreseazã mai ales cadrelor didactice care lucreazã în ºcoli cu

procent ridicat de elevi romi, ca parte a diverselor proiecte de finanþare. 

Modulul psihopedagogic este obligatoriu pentru formarea iniþialã a cadrelor didactice,

iar cadrele didactice active trebuie sã adune un numãr de minimum 90 credite din

in B. Moon; L. Vlasceanu & L.Barrows, eds., Institutional approaches to teacher education within

higher education in Europe: current models and new developments. UNESCO-CEPES: 2003, care

oferã o descriere complexã a sistemului de formare iniþialã ºi continuã în sistemul de învãþãmânt

românesc.

152 Procesul Bologna, de la Declaraþia de la Bologna din 1999, este "o serie de reforme necesare

pentru a face Învãþãmântul Superior European mai compatibil ºi comparabil, mai competitiv ºi

mai atractiv pentru cetãþenii [europeni] ºi pentru cetãþenii ºi studenþii de pe alte continente."

Pentru detalii suplimentare despre Procesul Bologna, vezi site-ul Comisiei Europene la

http://ec.europa.eu/education/policies/ educ/bologna/bologna_en.html (accesat la 28 februarie

2007).

http://ec.europa.eu/education/policies
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formare continuã la fiecare cinci ani. Creditele oferite ca urmare a finalizãrii cu succes a

unui curs  sunt evaluate de Centrul Naþional de Formare a Personalului din Învãþãmântul

Preuniversitar (CNFP), care realizeazã acreditarea cursului ºi evalueazã valoarea unui

credit profesional (în medie, un credit la 4 ore de formare/curs).

La doi ani dupã începerea activitãþii, cadrele didactice trebuie sã treacã un examen

(definitivat). Dupã acesta, ele pot alege sã continue sã obþinã ºi alte grade didactice, dar

acestea nu sunt obligatorii. Este însã obligatoriu sã ia parte la cursuri de formare odatã

la cinci ani. Cursurile de formare, implicarea în proiecte ºi abilitãþile care se dezvoltã la

aceste formãri (utilizarea metodelor interactive de predare, metode alternative de

evaluare, instruire diferenþiatã, utilizarea TIC în predare) sunt din ce în ce mai apreciate

în sistemul de învãþãmânt românesc. Majoritatea acestor formãri oferite de ONG-uri

sunt gratuite. Unele cursuri sunt finanþate de Stat, iar pentru altele se percep taxe de

participare. 

Este dificil sã oferim o imagine completã a serviciilor de formare continuã, deoarece

sistemul este descentralizat ºi la nivel de þarã, cadrele didactice pot participa la cursuri

oferite de Casa Corpului Didactic (CCD), de ONG-uri sau de alþi furnizori de formare.

În prezent, aceºti furnizori de formare continuã sunt în plin proces de acreditare de cãtre

CNFP. Oferta este evaluatã de CNFP ºi, dacã se acrediteazã cursul, finalizarea cursului

aduce credite pentru cadrele didactice participante. Aceste credite sunt parte a evaluãrii

cadrelor didactice pentru obþinerea salariului de merit sau gradaþiei de merit.

„Programul Naþional Multi-Anual de Formare a Cadrelor Didactice Ne-rome

(PNMFCDN) a fost citat ca un exemplu de curs eficient din perspectiva cunoaºterii

istoriei ºi culturi romilor ºi a însuºirii unor abordãri interculturale.153 Începând cu 2004,

în cadrul programului au fost formaþi în fiecare varã sute de cadre didactice în

urmãtoarele domenii: 154

Componenta romã: „moºtenirea culturalã a copilului rom: un mister pentru cadrele

didactice ne-rome", tradiþii rome, istoria ºi limba romani, serviciile educaþionale pentru

romi din perspectiva cadrului legislativ al învãþãmântului pentru minoritãþi ºi pentru

minoritatea romã;

Componenta interculturalã: comunicarea interculturalã ºi relaþii interetnice; tehnici de

comunicare cu copii romi preºcolari ºi ºcolari; tehnici de comunicare cu pãrinþi romi ºi

persoane din comunitatea de romi.155

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, împreunã cu ONG-ul Salvaþi Copiii România, a

iniþiat acest program care a beneficiat de susþinere financiarã ºi din alte surse.  Prin

153 Informaþii oferite de Gheorghe Sarãu, în cadrul unui interviu realizat la 24 octombrie 2006,

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

154 Formarea a fost oferitã de Gheorghe Sarãu, împreunã cu alþi tineri romi formaþi ºi promovaþi de

dânsul. 

155 Vezi Buletinul informativ al MEdC privind învãþãmântul pentru rromi nr. 24 din 5 ianuarie

2006, disponibil la http://www.edu.ro/index.php/articles/c419/ (accesat la 28 februarie 2007).

http://www.edu.ro/index.php/articles/c419
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PNFCDN, au fost formaþi 420 cadre didactice în 2004 ºi încã 580 cadre didactice în

2005.156 Programul se adreseazã acelor cadre didactice ne-rome care predau la clase ºi în

ºcoli cu cel puþin 30-35 la sutã elevi romi. Formarea va continua cu sprijin financiar din

alte surse neguvernamentale, cum ar fi UNICEF România.

Proiectele Phare au oferit un exemplu bun de program de formare multianual, cu

acoperire aproape naþionalã (vezi secþiunea 3.2.2).157 Prin aceste proiecte, Ministerul a

diseminat la scarã largã bune practici în domeniul educaþiei romilor ale diferitelor

ONG-uri.

În fiecare fazã a proiectului Phare, formarea s-a adresat tuturor factorilor interesaþi

inclusiv echipei de inspectori ºi directori, cadre didactice, pãrinþi ºi mediatori ºcolari. De

la începuturile sale, proiectul a format în mai multe valuri 900 formatori, care vor fi

responsabili pentru formarea colegilor în judeþele lor.  Aceste cursuri sunt acreditate de

CNFP. Deºi la începutul proiectului, procesul de formare a cadrelor didactice a fost

centralizat (formarea formatorilor, formare pentru inspectori ºi directori), s-au elaborat

noi paºi pentru a asigura descentralizarea ºi a spori sentimentul de proprietate asupra

procesului la nivel de judeþ ºi de ºcoli. În acest sens,  CCD din fiecare  judeþ au libertatea

de a folosi toate resursele de formare pentru a elabora ºi livra sesiuni de formare ajustate

la nevoile specifice ale cadrelor didactice din ºcolile cu copii romi. Abordarea incluzivã

este o tendinþã majorã în formarea cadrelor didactice în toate ºcolile la nivel naþional. 

Toate cursurile de formare din cadrul proiectului Phare au fost acoperite din fondurile

proiectului. Costurile legate de formare (materiale, transportul sau cazarea) au fost ºi ele

acoperite. Dupã cursurile la nivel naþional, a avut loc formarea la nivel local, care încã

mai continuã. În faza Phare 2001 a proiectului au fost formate circa 1700 cadre

didactice, iar în a doua fazã, Phare 2003, au fost formate un plus de 3300 cadre

didactice în diferite domenii (cum ar fi ºcoala incluzivã, managementul schimbãrii,

curriculum la decizia ºcolii, predarea incluzivã, implicarea pãrinþilor, predarea

diferenþiatã, formare pentru cadrele didactice itinerante ºi de sprijin ºi alte abordãri

asemãnãtoare).

Inspectoratele ºcolare din judeþele unde s-a implementat proiectul Phare Acces la

educaþie pentru grupuri dezavantajate „au fost împuternicite sã consilieze” ºcolile în

elaborarea planurilor de desegregare (vezi Secþiunea 5.7), inclusiv prin formarea cadrelor

didactice în spiritul educaþiei incluzive pentru a asigura un climat adecvat unui mediu

de învãþare multietnic. Majoritatea inspectorilor care au fost implicaþi în echipele de

proiect Phare au fost formaþi în domeniul educaþiei incluzive. Unii dintre aceºtia au

156 Programul a fost finanþat de UNICEF, Project on Ethnic Relations, Departamentul pentru

Relaþii Interetnice º Institutul Intercultural Timiºoara.

157 Majoritatea informaþiilor despre componenta de formare a Proiectului Phare "Acces la educaþie"

au fost oferite de Georgeta Costescu, coordonatoarea formãrii în UIP (Unitatea de

Implementare a proiectului), Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii; interviuri realizate în

septembrie ºi noiembrie 2006, ianuarie 2007.
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devenit formatori locali ºi au primit sprijin din partea echipei de asistenþã tehnicã în

timpul procesului de implementare a proiectului. Formatorii formaþi în Phare 2003 au

înfiinþat o reþea informalã, iniþiatã ºi activatã de coordonatorul local de formare, care

încurajeazã împãrtãºirea de experienþe ºi informaþii pe forumul electronic numit ªcoala

incluzivã. Este însã dificil de evaluat calitatea cursurilor de formare oferite la nivel

judeþean sau la nivelul ºcolilor, deoarece feedback-ul de la participanþi este colectat ºi

evaluat doar de furnizorii locali de formare ºi nu este circulat la nivel regional sau

naþional.

Þinta acestei structuri de formare este sã cuprindã cât mai multe cadre didactice posibil,

prin transferul controlului la nivelul CCD ºi la formatorii locali ºi prin furnizarea de

materiale de calitate bunã. Cu toate acestea, nu existã date referitoare la calitatea ºi

impactul cursurilor de formare locale, deoarece CCD se bucurã de autonomie în

organizarea procesului de formare. Feedback-ul ne aratã cã punctele tari ale proiectului

includ formarea la nivelul ºcolilor, care ia în considerare condiþiile specifice din ºcoalã ºi

comunitate; poziþionarea formatorilor ca „prieteni critici" ai cadrelor didactice din ºcoli;

facilitarea schimbului de experienþã între ºcoli; predarea unor lecþii demonstrative ºi

utilizarea unei reþele de diseminare a noilor abordãri pedagogice ºi metodice (în cadrul

întâlnirilor profesionale numite cercuri pedagogice ºi comisii metodice). S-au exprimat

îngrijorãri în privinþa sarcinilor ºi rolurilor multiple pe care le au formatorii din acest

proiect, care sunt cadre didactice sau inspectori cu normã întreagã; de asemenea, lipsa

reglementãrilor referitoare la statutul formatorilor este o problemã. Alte puncte slabe

includ insuficienþa formãrilor oferite în cadrul formãrilor la nivel naþional (douã cursuri

de formare a câte o sãptãmânã fiecare) ºi sprijinul redus oferit dupã finalizarea oficialã

a proiectului.158

Aceste exemple ilustreazã programe de formare care se adreseazã cadrelor didactice care

lucreazã în ºcoli cu copii romi; alte programe de formare se adreseazã specific nevoilor

de formare iniþialã ºi continuã ale cadrelor didactice rome. Începând din 1999,

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a organizat ºcoli de varã, intitulate „Programul

Naþional de Formare a Cadrelor Didactice care predau limba romani ºi istoria romilor",

în parteneriat cu alte organizaþii naþionale ºi internaþionale, la care au participat pânã în

prezent circa 400 cadre didactice rome ºi ne-rome. Finanþarea acestor ºcoli de varã a fost

asiguratã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi de alte organizaþii, mai ales UNICEF

România.159 Acest program continuã, cu diferite surse de finanþare (inclusiv de la

ONG-ul Salvaþi Copiii România, UNICEF, Birou regional al Project for Ethnic

Relations (PER) din Târgu Mureº. În 2006 a avut loc  primul curs de formare pentru

formatorii naþionali în domeniul culturii rome în educaþie, la care au fost acreditaþi 150

158 Informaþii oferite de formatorii locali implicaþi în proiectul Phare 2003 ºi de Maria Kovacs

(coordonatoarea formãrii). Vezi de asemenea, Raport privind Studiile de caz - Acces la educaþie

pentru grupuri dezavantajate Phare 2003, Bucureºti: WYG International, 2006, disponibil la

http://www.edu.ro (în cele ce urmeazã, Ulrich, Raport privind studiile de caz).

159 Vezi UNICEF, "Educaþie de calitate pentru grupurile vulnerabile", articol disponibil la

http://www.unicef.org/romania/education_1617.html (accesat la 28 februarie 2007).

http://www.edu.ro
http://www.unicef.org/romania/education_1617.html


78

A C C E S E G A L L A E D U C A Þ I E D E C A L I T A T E P E N T R U R O M I

O P E N S O C I E T Y I N S T I T U T E 2007  

cadre didactice rome ºi ne-rome. Ca rezultat al acestui proces, în fiecare judeþ existã

unul sau doi formatori, care pot livra cursuri de formare despre problemele specifice ale

romilor în educaþie. Formarea oferitã de PER în domeniul educaþiei pentru diversitate

culturalã va fi acreditat curând de CNFP.160

În iunie 2000, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, împreunã cu Centrul Educaþia 2000+

a iniþiat prima ºcoalã de varã de didactica limbii romani ºi în acelaºi an s-a lansat primul

curs de învãþãmânt deschis la distanþã pentru cadre didactice care predau limba romani,

cu sprijinul Ministerului, al CEDU ºi CREDIS. Existã numeroase alte programe de

IDD pentru cadre didactice rome (în cadrul CREDIS sau al Proiectului pentru

Învãþãmânt Rural). S-au acordat burse din diferite surse neguvernamentale pentru

tinerii romi care doresc sã se califice ca ºi cadre didactice de limba romani, iar între 2002

ºi 2005, UNICEF a asigurat fonduri pentru 90-170 burse anual pentru tineri romi care

erau înscriºi la programul de învãþãmânt deschis la distanþã al Universitãþii Bucureºti.161

Proiectul intitulat „Dezvoltare profesionalã pentru cadre didactice rome" finanþat de

Roma Education Fund (REF), îºi propune sã sprijine formarea continuã a cadrelor

didactice rome.162 În cadrul proiectului au fost formate 50 cadre didactice de limba

romani care au finalizat sau sunt în curs de finalizare a cursurilor CREDIS. Aceste cadre

didactice au parcurs programul de formare Lectura ºi Scrierea pentru Dezvoltarea

Gândirii Critice (LSDGC), un program de formare care promoveazã centrarea pe elev.

Proiectul îºi propune sã includã toate cadrele didactice formate astfel în Asociaþia

LSDGC România.163 Proiectul îºi propune ca la finalizare, metodologia LSDGC sã

devinã parte a curriculumului de formare pentru cadrele didactice a CREDIS, iar

formatorii romi sã devinã colaboratori permanenþi ai CCD din judeþele în care

activeazã. Pânã în 31 ianuarie 2007,  22 cadre didactice s-au înscris în ALSDGC164 ºi

11 cadre didactice rome se pregãteau sã demareze cursuri LSDGC pentru colegii lor,

cadre didactice rome ºi ne-rome din judeþele în care lucreazã.

O altã iniþiativã, un proiect cu finanþare REF aprobat în decembrie 2006, va asigura

fonduri Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii pentru a elabora ºi promova un Ordin de

Ministru care sã încurajeze instituþiile de formare a cadrelor didactice sã ofere cursuri

acreditate atractive de educaþie interculturalã.

Existã oportunitãþi pentru formarea iniþialã ºi continuã a cadrelor didactice, atât rome

160 Informaþii oferite de Maria Koreck, de la organizaþia Project on Ethnic Relations, prin email.

161 Informaþii oferite de profesorul Gheorghe Sarãu, inspector pentru învãþãmântul în limba

romani din MEdC.

162 Proiectul "Dezvoltare profesionalã pentru care didactice rome" este implementat de Centrul de

Resurse pentru Comunitãþile de Romi, în parteneriat cu Asociaþia LSDGC România. 

163 O asociaþie profesionalã a cadrelor didactice ºi membrã a Consorþiului Internaþional (RWCT

International Consortium); Vezi site-ul Consorþiului la http://ct-net.net/.

164 Aceasta este o asociaþie profesionalã - filiala din România a Consorþiului Internaþional Lectura

ºi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice - numitã Asociaþia Lectura ºi Scrierea pentru

Dezvoltarea Gândirii Critice România (ALSDGC).

http://ct-net.net
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cât ºi ne-rome. S-a raportat cã în 2007 în bugetul proiectat al Ministerului Educaþiei ºi

Cercetãrii se alocã mai multe fonduri pentru dezvoltarea resurselor decât în 2006.165

Fondurile Structurale Europene vor fi disponibile atât pentru furnizorii de formare, cât

ºi pentru ºcoli, iar Ministerul se aºteaptã ca Inspectoratele Judeþene sã aibã capacitatea

sã acceseze aceste fonduri structurale, pe baza experienþelor câºtigate în proiectele Phare. 

33..88 MMeeccaanniissmmee  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  aa  ddiissccrriimmiinnããrriiii

Nu existã nici o instituþie specializatã în combaterea discriminãrii în educaþie. Consiliul

Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD), înfiinþat în 2002, este structura

de bazã la care se pot adresa plângerile de aceastã naturã ºi care soluþioneazã cazurile de

discriminare.

În contextul pregãtirilor României pentru aderarea la UE, Departamentul pentru

Relaþii Interetnice a luat parte la mai multe programe coordonate de Ministerul

Integrãrii Europene, deoarece evoluþiile în domeniul protecþiei minoritãþilor sunt

adresate în capitolul „Criterii politice". Mai mult, în 2001-2002, Departamentul

pentru Relaþii Interetnice a contribuit la negocierea aderãrii la UE la capitolul 13

„politici Sociale ºi Ocupare"166 unde combaterea discriminãrii reprezintã un aspect

important

Nu existã nici o mãsurã specificã de reclamaþie pentru vreun grup la Consiliul Naþional

pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD). Potrivit regulilor CNCD, reclamaþiile se

pot adresa în scris - prin fax, email, scrisoare - sau prin plângere directã. Dupã

înregistrarea plângerii, preºedintele CNCD predã plângerea la Serviciul Judiciar ºi de

Inspecþie; dupã aceasta, plângerea este documentatã ºi înaintatã Colegiului Director al

CNCD. Colegiul Director emite o decizie.167

Acolo unde CNCD constatã tratament discriminatoriu, poate lua urmãtoarele decizii:

• Amendã între 200 ºi 2.000 RON (aproximativ 60 la 600 Euro)168 dacã subiectul

discriminãrii este un individ, o persoanã fizicã;

165 Masã rotundã OSI, Bucureºti, Februarie 2007.

166 Vezi detalii disponibile în Raport privind activitatea Departamentului pentru Relaþii Interetnice în

perioada ianuarie - iunie 2004, disponibil la http://www.dri.gov.ro/documents/m_2001-

2004.pdf (accesat la 9 martie 2007).

167 Vezi legislaþia relevantã pentru activitatea CNCD: OG nr. 137/2000 referitoare la eliminarea

tuturor formelor de discriminare, HG nr. 1194/2001 referitor la organizarea ºi funcþionarea

CNCD, Legea nr. 48/2002 care aprobã OG nr. 137/2000; HG nr. 1514/2002 de modificare ºi

completare a HG nr. 1194/2001; vezi de asemenea site-ul CNCD la http://www.cncd.org.ro

(accesat la 28 februarie 2007).

168 Rata de schimb este calculatã la 3,33 RON = 1 euro.

http://www.dri.gov.ro/documents/m_2001-2004.pdf
http://www.dri.gov.ro/documents/m_2001-2004.pdf
http://www.cncd.org.ro
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• Amendã între 400 ºi 4.000 RON (aproximativ 120 Euro la 1200 Euro), dacã

subiectul discriminãrii este un grup de indivizi;

• Avertisment scris.

Deciziile luate de Consiliul Director al CNCD care implicã amenda nu se constituie în

compensaþii pentru victime - plata amenzii se face cãtre stat ºi nu cãtre victimã, care

dacã doreºte despãgubire personalã, trebuie sã se adreseze sistemului juridic.

Între 2002 ºi 2005, CNCD a primit 1342 plângeri, din care 305 legate de rasã,

naþionalitate sau etnie (la data redactãrii acestui raport, nu au fost disponibile date

pentru anul 2006). În aceeaºi perioadã, au fost formulate 124 decizii  de cãtre CNCD,

din care 48 (38,7 la sutã) s-au referit la discriminare împotriva populaþiei rome. A

existat doar un caz referitor la accesul la educaþie, „Cazul Cehei" în care a fost

documentatã segregarea ºcolarã existentã în unitatea ºcolarã ºi s-a emis o decizie

confirmând cã la ºcoala respectivã existã discriminare.169 De fapt, plângerea s-a referit la

existenþa claselor segregate pentru copiii romi la nivelul claselor V-VIII.

CNCD a decis170 cã acþiunile detaliate în raport constituie discriminare ºi ªcoala Cehei

a primit avertisment scris. Dupã decizia CNCD, s-au luat numeroase mãsuri de cãtre

autoritãþile locale ºi inspectoratul ºcolar, inclusiv asigurarea transportului pentru copii,

amestecarea claselor ºi utilizarea aceluiaºi spaþiu, precum ºi alte activitãþi educaþionale.

Capacitatea ºcolilor de a gestiona discriminarea este însã scãzutã ºi pentru a face faþã

diferitelor situaþii - de la discriminarea verbalã din remarcile copiilor ºi ale cadrelor

didactice împotriva copiilor romi la hãrþuire ºi ameninþãri fizice - ar trebui sã existe

soluþii locale.171 Educarea personalului ºcolii ºi a consiliilor de administraþie ale ºcolilor

referitor la aspecte legate de discriminare este o nevoie urgentã.

169 Documentat de ONG-ul Romani CRISS, Bucureºti. Petru detalii despre cazul Cehei ºi alte

cazuri documentate asemãnãtoare de discriminare, vezi site-u Romani CRISS (Secþiunea

Departamente, Drepturile omului, bazã de date), disponibil la http://www.romanicriss.org/pdf/

Raport%20Romani%20CRISS%20vs%20ªcoala%20Generala%20Ungheni%20Mures.pdf

(accesat la 28 februarie 2007).

170 Decizia CNCD nr. 218 din 23 iunie 2003.

171 Comentarii oferite la masa rotundã, 8 februarie 2007, Bucureºti.

http://www.romanicriss.org/pdf
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44..  LLIIMMIITTÃÃRRII AALLEE AACCCCEESSUULLUUII LLAA EEDDUUCCAAÞÞIIEE

Deºi nu existã date precise referitor la numãrul de romi fãrã documente de identitate,

cercetãrile aratã cã aceastã problemã este de anvergurã; Guvernul ar trebui sã ia mãsuri

pentru a aduna mai multe informaþii despre aceastã situaþie ºi mai ales pentru a evalua

semnificaþia acestui aspect ca obstacol al înscrierii la ºcoalã. Costurile menþinerii unui copil

la ºcoalã sunt prea mari pentru majoritatea familiilor rome: existã o relaþie clarã între

statutul economic al romilor ºi performanþa ºcolarã a copiilor lor. 

Autoritãþile publice încã ignorã în mare parte problema segregãrii rezidenþiale a

comunitãþilor rome; o schimbare realã va avea loc doar cu intervenþia sistematicã a Statului.

Segregarea geograficã larg rãspânditã în România a condus la procente ridicate de copii romi

care trãiesc în aºezãri ºi cartiere majoritar rome, deseori la distanþã mare de comunitãþile

majoritare ºi de infrastructuri, inclusiv de ºcoli. 

Deºi suprareprezentarea romilor în ºcolile speciale pentru copii cu dizabilitãþi mintale nu

este o problemã la fel de gravã în România ca în alte þãri din regiune, unii copii romi încã

sunt plasaþi în aceste ºcoli pentru a beneficia de hranã ºi cazare. Aceste avantaje ar trebui

oferite elevilor din medii dezavantajate care frecventeazã orice ºcoalã, pentru a elimina orice

încurajare de a frecventa ºcolile speciale. Programul „A Doua ªansã" al Guvernului, deºi

este frecventat în general de elevi romi, rãmâne o opþiune mai bunã decât eforturile

precedente de a integra elevii mai în vârstã decât media, în care astfel de copii erau plasaþi

în clase cu elevi mai mici.

România are un sistem de învãþãmânt în limba romani, cu un numãr crescând atât de elevi,

cât ºi de profesori, sprijinit în cadrul unei bune colaborãri între societatea civilã ºi eforturile

guvernamentale în acest domeniu.

44..11 CCoonnssttrrâânnggeerrii  ssttrruuccttuurraallee

Copiii pot fi înscriºi în învãþãmântul preºcolar începând cu vârsta de trei ani sau chiar

mai devreme (în creºe). Este obligatoriu ca toþi copiii sã parcurgã clasa pregãtitoare

înainte de a intra în clasa întâi; ei se pot înscrie în clasa pregãtitoare între vârstele de

cinci ºi ºapte ani (vezi Anexa 1.1). Pãrinþii decid dacã sã îºi înscrie copiii la grãdiniþã sau

nu, deoarece legea referitoare la învãþãmântul preºcolar nu stabileºte limite rigide. 

Nu existã o arie de captare clar definitã pentru învãþãmântul pre-primar. În cartierele

din oraºe sau în comune, sunt mai multe grãdiniþe disponibile. Legal, pãrinþii pot alege

grãdiniþa. În mediul rural, clãdirea ºcolii de obicei gãzduieºte ºi grãdiniþa.

Toate ºcolile care funcþioneazã legal sunt parte a sistemului naþional de învãþãmânt ºi

sunt înregistrate legal. ªcolile mai mari au autonomie financiarã ºi personal

administrativ (responsabilitate juridicã). ªcolile mai mici, „subordonate", sunt

coordonate de aceste ºcoli mai mari; ele folosesc structura administrativã ºi financiarã a

ºcolilor mai mari cu responsabilitate juridicã.
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Tabelele 14, 15 ºi 16 prezintã date referitoare la capacitatea unitãþilor de învãþãmânt

preºcolar ºi numãrul de copii înscriºi. 

TTaabbeelluull  1144::  DDaattee  rreeffeerriittooaarree  llaa  îînnvvããþþããmmâânnttuull  pprreeººccoollaarr  llaa  nniivveell  nnaaþþiioonnaall  

((22000055--22000077))

Sursa: MEdC172

TTaabbeelluull  1155::  CCaappaacciittaatteeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt  pprreeººccoollaarr  ((22000000--22000044))

Sursa: INS 173

172 MEdC, informaþii oferite de inspectorul pentru învãþãmânt preºcolar Viorica Preda, prin poºtã

electronicã, Septembrie 2006.

173 INS, Anuarul Statistic al României 2004, Capitolul 15 Educaþie, Bucureºti: INS, 2004,

disponibil pe site-ul INS la http://www.insse.ro (accesat la 28 februarie 2007).

http://www.insse.ro
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TTaabbeelluull  1166::  RRaatteellee  ddee  îînnssccrriieerree  îînn  îînnvvããþþããmmâânnttuull  pprreeººccoollaarr  ((11999999--22000044))

Sursa: MEdC174

Statisticile la nivel naþional oferã informaþii  despre capacitatea unitãþilor de învãþãmânt

preºcolar comparativ cu numãrul de copii între trei ºi ºase ani. Potrivit datelor statistice

de la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în anul ºcolar 2004/2005 au existat 653.599

locuri disponibile în învãþãmântul preºcolar, cu un efectiv maxim de 25 copii pe grupã.

Supraaglomerarea reprezintã o problemã specificã zonelor urbane în special, unde rata

de ocupare este mai mare comparativ cu zonele rurale ºi oamenii au nevoie de locuri

sigure, la un preþ rezonabil ºi cu servicii educaþionale de bunã calitate unde sã îºi înscrie

copiii. Mass media naþionalã a raportat frecvent despre aceste probleme, la început de

an ºcolar: o problemã specialã este lipsa locurilor în grãdiniþe cu program prelungit (de

la ora 7 la ora 18.00).175

În ºcolile cu un procent mare de romi existã rapoarte despre problema supraaglomerãrii

datorate lipsei spaþiului. În proiectul Phare 2003, ºcolile au raportat cã nu au spaþiu

suficient ºi în consecinþã nu pot înscrie toþi copiii cu vârste între 2 ºi 6 ani. S-a acordat

prioritate copiilor în anul pregãtitor pentru clasa întâi. Cu toate acestea, în unele locuri

s-a raportat cã grupele sunt supraaglomerate ºi copiii nu au spaþiu de joacã adecvat sau

spaþiu de miºcare suficient.176 Acest fapt se datora câteodatã utilizãrii unor spaþii prea

restrânse pentru grupele de grãdiniþã recent introduse în ºcoli.

Potrivit informaþiilor furnizate de reprezentantul ONG-ului ªanse Egale, în judeþul

Sãlaj, din cauza spaþiului insuficient de la ºcoala localã ºi a calitãþii slabe a educaþiei

oferite la ºcoala respectivã, în 1996 unii pãrinþi romi au încercat sã îºi înscrie copiii la

ºcolile „româneºti" în cartierul apropiat numit Pustã, care este la mai puþin de un

kilometru distanþã. În aceastã ºcoalã, este mai mult spaþiu decât e necesar, deoarece sunt

174 MEdC, informaþii oferite de inspectorul pentru învãþãmânt preºcolar Viorica Preda, prin poºtã

electronicã, Septembrie 2006.

175 Vezi de asemenea exemple relatate în ziare naþionale, disponibil la http://www.gandul.info/

articol_10230/criza_a_gradinitelor__in_capitala.html (accesat la 28 februarie 2007).

176 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, p. 7; Ulrich, Raport asupra studiilor de caz, p. 22.

http://www.gandul.info
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doar 12 copii înscriºi în clasele din ciclul primar177 ºi 15 la grãdiniþã. În ciuda legislaþiei

care permite pãrinþilor sã-ºi înscrie copiii în orice ºcoalã, pãrinþii copiilor ne-romi deja

înscriºi au avut o atitudine ostilã faþã de pãrinþii romi, care pânã la urmã nu au reuºit

sã-ºi înscrie copiii.178

Lipsa spaþiului adecvat este probabil o barierã în calea extinderii învãþãmântului

preºcolar, iar extinderea doritã poate necesita investiþii în construire de noi spaþii. Copiii

care nu au frecventat grãdiniþa s-au înscris la grãdiniþe de varã (estivale). Programele de

varã de trei sau patru sãptãmâni se adreseazã copiilor romi cu vârste de ºase sau ºapte

ani. Cadrele didactice care predau abilitãþi de bazã în grãdiniþe sau în clasa întâi

coordoneazã activitãþile centrându-se mai mult pe socializarea copiilor ºi familiarizarea

cu mediul ºcolar, cu colegii ºi viitorii învãþãtori. De obicei romii adulþi participã ºi ei ºi

ajutã la depãºirea barierelor lingvistice. 

O astfel de iniþiativã a fost pilotatã în anii 1998-1999 - în cadrul unei aºa-numite

„grãdiniþe a bunicilor", parte a proiectului CEDU/MATRA „ªanse egale pentru copiii

romi prin programe de dezvoltare ºcolarã".179 ONG-ul Salvaþi Copiii România a

sprijinit activitãþi asemãnãtoare la o scarã mai largã. Ideea a fost preluatã treptat ºi de

Ministerul Educaþiei ºi implementatã de Inspectoratele ºcolare. Deºi programul

grãdiniþelor de varã a început ca unul informal, în cadrul proiectului Phare aceste

programe au devenit mai structurate, cu un curriculum ºi cu materiale de evaluare

proprii.

Probabil cã ratele de înscriere la grãdiniþã vor creºte în anul ºcolar urmãtor, graþie

programului de reabilitãri, extinderi sau construire de noi clãdiri cu destinaþie pentru

învãþãmânt, în cadrul Proiectului Învãþãmântului Rural (PIR)180 ºi al proiectului

multianual Phare.

În general, echipa din proiectul Phare 2003 nu a observat cazuri de supraaglomerare

acutã în ºcolile primare sau gimnaziale (secundar inferior). Sondajul efectuat a indicat

faptul cã peste 80 la sutã din ºcoli au clase cu efective de regulã de sub 25 de elevi.181

177 Potrivit informaþiilor de pe site-ul ISJ Sãlaj disponibil în limba românã la

http://www.isjsalaj.go.ro/index_files/inv_stat_urban.html (accesat la 28 februarie 2007).

178 Interviu cu Robert Vaszi, directorul executiv al ONG-ului ªanse Egale, Zalãu, 14 octombrie

2006.

179 "ªanse egale pentru copii romi prin dezvoltare ºcolarã" a fost iniþiat în 1998 de FSD România

ºi MATRA, iar mai târziu preluat de CEDU. Vezi http://egale.ro/english/proiect/

experienta.html (accesat la 14 martie 2007).

180 Proiectul îºi propune sã îmbunãtãþeascã calitatea educaþiei în toate zonele rurale la nivel

naþional. Are patru component: (1) îmbunãtãþirea activitãþilor de predare-învãþare în ºcolile

rurale, (2) îmbunãtãþirea parteneriatului comunitate-ºcoalã, (3) dezvoltarea de capacitãþi pentru

monitorizarea, evaluarea ºi elaborarea de politici, (4) întãrirea capacitãþii manageria la Unitãþii

de Management. Guvernul României a primit un împrumut de la BERD pentru acest proiect

(pe termen lung).

http://www.isjsalaj.go.ro/index_files/inv_stat_urban.html
http://egale.ro/english/proiect
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În ºcolile segregate, situaþia este diferitã; acelaºi raport aratã cã ºcolile segregate vizitate

erau supraaglomerate. Deseori programul ºcolar se desfãºoarã în douã schimburi, astfel

limitând posibilitatea de a desfãºura activitãþi de dupã-masã, de recuperare ºi altele

asemãnãtoare. De fapt, sistemul de schimburi apare în multe ºcoli din România, atât în

mediul rural, cât ºi în cel urban. Majoritatea ºcolilor lucreazã în douã schimburi, iar în

câteva oraºe mai mari este posibil sã existe ºi trei schimburi.

44..22 CCeerriinnþþee  lleeggaallee  ººii  aaddmmiinniissttrraattiivvee

Pentru a-ºi înscrie copiii la grãdiniþã, pãrinþii trebuie sã înainteze o cerere scrisã în acest

sens, împreunã cu o copie a certificatului de naºtere al copilului, copii ale cãrþilor de

identitate ale pãrinþilor ºi sã solicite de la medicul de familie un formular tip completat

care sã serveascã pentru înscrierea copilului la grãdiniþã. Pentru clasa întâi, pãrinþii

trebuie sã prezinte aceeaºi documentaþie din nou, împreunã cu adeverinþa de la

grãdiniþã. Aceste cerinþe legale ºi administrative afecteazã o serie de persoane care nu au

acte de identitate, ceea ce face imposibilã înscrierea la un medic de familie. Este dificil

de estimat numãrul total al copiilor care se aflã în aceastã situaþie. Raportul realizat în

1998 de Institutul de Cercetare a Calitãþii Vieþii a menþionat cã existau 47.000 persoane

fãrã acte de identitate (din care jumãtate copii). De atunci, graþie numeroaselor proiecte

finanþate prin Phare182 importanþa documentelor de identitate în obþinerea ajutorului

social ºi înregistrarea la naºtere a copilului sunt mai larg conºtientizate.

Informaþiile obþinute din date colectate în 1997 au identificat lipsa documentelor de

identitate ca un obstacol major în accesul la educaþie al romilor. Atunci, Medecins Sans

Frontiers, un ONG care are misiunea de a îmbunãtãþi condiþiile de sãnãtate ale

persoanelor dezavantajate, a constatat urmãtoarele:

Procedurile administrative prin care [romii] ar trebui sã treacã pentru a-ºi

înscrie copiii par atât de insurmontabile încât nici nu ºtiu unde sã înceapã

ºi deseori nici nu încearcã sã le obþinã […] lipsa asistenþei sociale pentru

populaþiile dezavantajate deseori implicã lipsa accesului copiilor la

ºcoalã.183

Cercetãri din 2004 au indicat faptul cã peste 4,7 la sutã din copiii romi nu au actele

necesare pentru a se înscrie la ºcoalã.184 În acelaºi timp, s-a afirmat cã în conformitate

cu Ordinul Ministrului nr. 4562185 pentru familiile nomade înscrierea la ºcoalã nu

181 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, p. 8.

182 Vezi schema de granturi publicatã de Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi, în

cadrul proiectului Phare 2000 "Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor", Parteneriatul

dintre instituþiile publice ºi comunitãþile de romi. O monografie a proiectelor implementate în

cadrul Fondului pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor.

183 C. McDonald, „Roma in the Romanian Education System: Barriers and Leaps of Faith," [Romii

în sistemul de învãþãmânt românesc: Bariere ºi Încredere], European Journal for Intercultural
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trebuie sã fie dependentã de existenþa unui domiciliu stabil (o cerinþã pentru a se elibera

acte de identitate).

Majoritatea respondenþilor romi dintr-un studiu publicat în 2002 au indicat cã au fost

înregistraþi la naºtere ºi cã deþin certificate de naºtere, doar 11 la sutã afirmând cã nu au

documente de identitate.186 În ceea ce-i priveºte pe cei fãrã certificate de naºtere,

majoritatea erau sub 25 ani. În cazul documentelor de identitate, circa 11 la sutã din

populaþia peste 14 ani au declarat cã nu deþin asemenea documente. Se pare însã cã cei

fãrã documente de identitate sunt foarte tineri (circa 39 la sutã au sub 18 ani). Alte

rezultate ale acestui studiu sunt prezentate în Tabelul 17.

TTaabbeelluull  1177::  SSiittuuaaþþiiaa  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  iiddeennttiittaattee

Sursa: Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate187

O altã sursã recentã, "The third report on Romania commissioned by the European

Commission against Racism and Intolerance" [Al treilea raport despre România,

comandat de Comisia Europeanã Împotriva Rasismului ºi Intoleranþei]  [European

Commission against Racism and Intolerance (ECRI)] în 2006, 188 prezintã date

numeroase despre Bucureºti, unde în 2004 erau 20.000 romi fãrã acte de identitate. Un

sondaj efectuat pe 8.000 persoane în Bucureºti a arãtat cã 25 la sutã din populaþia romã

nu deþine acte de identitate ºi cã 45,6 la sutã nu deþin certificate de naºtere. Raportul

Studies, Vol. 10, Nr. 2, 1999 (în cele ce urmeazã, McDonald, "Romii în sistemul de învãþãmânt

românesc").

184 REF, Analiza de nevoi, p. 9.

185 Ordinul Ministrului Educaþiei nr. 4562 din 16 septembrie 1996.

186 Sorin Cace ºi Cristian Vlãdescu (coordonatori): Starea sãnãtãþii populaþiei rome ºi accesul lor la

serviciile de îngrijire a sãnãtãþii, Bucureºti: Editura Expert, 2004.

187 Date oferite din eºantionul Centrului pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate, Starea Sãnãtãþii

Populaþiei de Romi, pp. 20-21.

188 Council of Europe, Al Treilea raport despre România, comandat de Comisia Europeanã

Împotriva Rasismului ºi Intoleranþei (ECRI), CRI(2006)3, Strasbourg, 21 februarie 2006,

disponibil la http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-

country_approach/romania (accesat la 28 februarie 2007).

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/romania
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/romania
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/romania
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pregãtit de Liga Pro Europa în 2005189 aratã cã în judeþul Sibiu liderii estimeazã cã 30

la sutã dintre romi nu deþin acte de identitate. În acelaºi timp, acest raport înregistreazã

acþiunile care s-au întreprins pentru a rezolva aceastã problemã în cazul a 1.000

persoane, în cadrul unei iniþiative dintr-un proiect PHARE.190

În cadrul proiectului PHARE 2003, numãrul total de copii raportaþi fãrã certificate de

naºtere a fost de 224. În judeþul Arad s-a înregistrat cel mai mare numãr (86), urmat de

Harghita (26). Datele au fost colectate la nivel de judeþ cu ajutorul agenþilor locali de

implementare ºi al monitorilor regionali. Chiar dacã unii copii n-au certificate de

naºtere, ei au fost înscriºi la ºcoalã ºi la grãdiniþã pe baza certificatelor medicale oferite

de spitalul unde s-au nãscut. Un observator a remarcat faptul cã în unele cazuri

inspectorii pentru învãþãmântul în limba romani, mediatorii ºcolari ºi cadrele didactice

de la ºcolile incluse în Phare 2001 ºi Phare 2003 au ajutat familiile fãrã documente de

identitate sã le obþinã; cu toate acestea, relaþiile care au permis aceastã asistenþã au

apãrut doar pentru cã elevii în cauzã erau înscriºi la o ºcoalã din proiect.191

44..33 CCoossttuurrii

În instituþiile publice, învãþãmântul preºcolar este gratuit. Însã pãrinþilor deseori li se

cere sã plãteascã pentru materialele didactice sau pentru consumabilele necesare.

Pãrinþii trebuie sã achite contravaloarea meselor (care sunt subvenþionate) pentru copiii

care merg la grãdiniþã cu program prelungit, cu durata de pânã la opt ore pe zi. Lecþiile

sau activitãþile extra, cum ar fi cele de limbi strãine, de artã sau alte activitãþi

extracurriculare trebuie de asemenea achitate de pãrinþi.

Accesul la învãþãmântul preºcolar a devenit dependent de capacitatea familiei de a achita

cheltuielile de masã ºi alte costuri. Condiþia economicã, schimbãrile în ocupare ºi

modelele demografice sunt cauzele majore ale înscrierii reduse în învãþãmântul

preºcolar. În acelaºi timp, discrepanþa dintre calitatea grãdiniþelor publice ºi private -

care se centreazã pe predarea limbilor strãine ºi pe învãþare individualizatã ºi activã -

restricþioneazã accesul la calitate din cauza costurilor care trec cu mult de ce-ºi poate

permite o familie medie.192

Costurile diferã de la un loc la altul  deoarece ele se stabilesc la nivel local ºi depind de

o serie de factori, cum ar fi tipul grãdiniþei, dacã e cu program normal de la 8 la 12, sau

189 Liga PRO EUROPA, "Discriminarea rasialã în judeþele Arad, Cluj, Harghita, Sibiu ºi Timiº",

raport elaborate în cadrul proiectului "Minority Rights - Monitoring - Advocacy -

Networking". Budapesta: Open Society Institute, 2005.

190 Phare 2000, "Fondul pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor", implementat de Fundaþia

Comunitãþii Sibiu.

191 Comentarii oferite EUMAP de Maria Andruszkiewicz pe baza primei versiuni a prezentului

raport, februarie 2007.

192 Cronin et al., Education Sub-Sector Review, p. 11.
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prelungit, de la 8 la 17, dacã e cu program sãptãmânal, la distanþã sau dacã se serveºte

masa sau nu. Dupã cele spuse de pãrinþii intervievaþi, costurile pot fi între 10 ºi 100

Euro pe lunã pentru grãdiniþele publice.193 Mai ales în oraºele mai mari existã ºi

numeroase grãdiniþe particulare. Acestea costã lunar între 100 ºi 300 Euro (ºi chiar mai

mult pentru aºa-numitele grãdiniþe de elitã), în timp ce salarul mediu în România este

de aproximativ 200 Euro.194 Dat fiind cã un numãr mare de familii rome trãiesc din

venitul minim garantat ºi din alocaþia pentru copii, care înseamnã circa 23-30 Euro pe

lunã,  copiii romi au acces extrem de limitat la învãþãmântul preºcolar. 

Un aspect deranjant legat de accesul la grãdiniþã este faptul cã posibilitãþile pãrinþilor de

a sprijini grãdiniþa financiar (prin „cadouri" sau sponsorizãri) creºte ºansele accesului

copiilor lor la anumite grãdiniþe publice, care au cereri mai numeroase decât le permite

capacitatea. Deºi politicile guvernamentale nu permit excluderea copiilor pe motive

economice, aceastã situaþie rezultã din lipsa de echilibru între ofertã ºi cerere, mai ales

în grãdiniþe unde predarea se face într-o limbã strãinã.195

Deºi este gratuitã, educaþia solicitã cheltuieli pe care familia trebuie sã le suporte. Existã

cheltuieli implicate de cumpãrarea manualelor ºi a rechizitelor ºcolare, a îmbrãcãmintei,

a hranei ºi transportului. Aceste costuri „ascunse" se leagã de cheltuielile de ºcolarizare

pe perioada învãþãmântului obligatoriu - chiar ºi atunci când educaþia este aparent

„gratuitã". De obicei cheltuielile cu manuale ºi rechizite cresc odatã cu înaintarea în

ºcoalã.196 Programele guvernamentale cum ar fi gustãrile gratuite (Cornul ºi laptele),

rechizitele guvernamentale, bursele ºi asigurarea transportului pentru elevii din zone

izolate vizeazã aceste probleme, care ar trebui sã scuteascã familiile mai sãrace de aceste

cheltuieli.

193 Informaþii oferite de Inspectorul pentru învãþãmânt preºcolar Viorica Preda, prin poºtã

electronicã, Septembrie 2006.

194 Informaþii oferite de Inspectorul pentru învãþãmânt preºcolar Viorica Preda, prin poºtã

electronicã, Septembrie 2006.

195 Cronin et al., Education Sub-Sector Review, p. 12.

196 În 1997 în timpul unei misiuni în România a reprezentanþilor ERRC, s-au colectat câteva date

referitoare la cheltuielile ascunse. În acel moment, pentru a frecventa ºcoala ºi a funcþiona

adecvat, un copil din România avea nevoie de urmãtoarele materiale pe an ºcolar: 25 caiete de

notiþe (1500-4000 lei), 1 stilou (2000), creioane (1500), creioane colorate (22,000), cãrþi

(10,000 ar fi minimul absolut), 20 coperte de carte (38,000), echipament de sport ºi

încãlþãminte, plus o uniformã care s-ar putea cere la ºcoalã (250,000). Aceastã medie conduce

la un cost total de 45-50 USD. Trebuie sã reþinem însã cã salariul mediu lunar la acel moment

era de 350,000 Lei sau aproximativ 41 USD pe lunã. Rechizitele, materiale necesare pentru

ºcoalã costã mai mult decât salariul pe o lunã al unui cetãþean român mediu. Aceastã sumã ar fi

fost astronomicã pentru o familie de romi care trãia în sãrãcie. Vezi Education Support Project

(ESP), Roma population in Central and Eastern Europe, OSI, 2001, disponibil la

http://www.soros.org/initiatives/ esp/articles_publications/publications/rerp_20010428/

background_20010428.pdf (accesat la 10 martie 2007), p. 37.

http://www.soros.org/initiatives
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Potrivit Anuarului Statistic 2005 al INS, procentul de cheltuieli direct alocate pentru

educaþie de familiile din România variazã de la 0,7 la sutã la 0,9 la sutã.197 Din

nefericire, nu existã date pentru populaþia de romi. Însã Barometrul de Incluziune a

Romilor prezintã diferenþe semnificative între veniturile populaþiei de romi ºi cele ale

populaþiei ne-rome.198 Acest venit lunar în octombrie 2006 a fost, pentru respondenþii

romi, de 150 RON (45 Euro), iar pentru ne-romi de 370 RON (110 Euro).

Copiii înscriºi la ºcolile speciale pot frecventa ºcoli de zi sau ºcoli cu internat. Pentru acei

copii care merg la ºcolile cu program normal, statul asigurã o alocaþie lunarã pentru

hranã ºi rechizite;199 în prezent, aceste alocaþii sunt de 31 RON (aproximativ 9 Euro).

Copiii care merg la ºcoli cu internat primesc aceeaºi alocaþie plus cazarea, inclusiv

lenjeria de pat ºi astfel de articole. Copiii în centrele de plasament primesc  ºi ei o

alocaþie în plus. În ºcolile speciale, o serie de servicii sunt disponibile gratuit, inclusiv

asistenþã logopedicã, terapii, consiliere ºi orientare, activitãþi de socializare ºi alte forme

de sprijin. Toate aceste servicii sunt acoperite de sistemul de îngrijire a sãnãtãþii  care

transformã aceste ºcoli într-o alternativã atractivã pentru pãrinþii sãraci, inclusiv romi.

Potrivit raportului Minoritãþile României în Procese de Dezvoltare Studiu de caz pe romi:

„În 2002 populaþia romã a fost aproape de cinci ori mai expusã sãrãciei crunte care

afecta peste 50 la sutã dintre etnicii romi."200 Rata ºomajului în rândurile romilor este

estimatã a fi între 24201 ºi 56 la sutã,202 deºi în unele comunitãþi rome pot exista ºi rate

de 90 sau 100 la sutã. Familiile sãrace nu pot asigura copiilor cele de bazã, cum ar fi

hainele ºi încãlþãmintea, pentru a merge la ºcoalã. Sãrãcia limiteazã de asemenea accesul

la educaþie al copiilor romi, aceºtia fiind nevoiþi sã participe la activitãþi generatoare de

venit sau sã aibã grijã de fraþii mai mici.203 Potrivit celor spuse de un cadru didactic

197 INS, Statistical Yearbook 2005, Population income, expenditure and consumption, Table 4.18,

available on the INS website at www.insee.ro.

198 FSD România, Barometrul de Incluziune a Romilor, România, p. 35.

199 Hotãrâre de Guvern Nr. 1251/2005, Anexa H, disponibilã în limba românã la

http://www.cnrop.ise.ro/resurse/capp/reg2005.pdf (accesat la 28 februarie 2007).

200 UNDP, Consultation on „UNDP's Engagement with Minorities in Development Processes",

18-19 octombrie, New York, Romania Case Study on Roma (12 Octombrie 2006), disponibil

la http://www.undp.ro/pdf/Roma%20case%20study%2012%20Oct%202006.pdf (accesat la

28 februarie 2007).

201 UNDP, Avoiding the Dependency Trap, p. 33. Procentul se bazeazã pe definiþia largã datã de ILO

pentru ºomaj. Însã dupã aceeaºi sursã interpretarea subiectivã a ºomajului în rândul subiecþilor

romi din studiu aratã cã 52,6% din romii din România se considerã ºomeri ºi 17,1% casnici

(p.95, Anexa I). Diferenþele dintre definiþia ºomajului datã de ILO ºi cea subiectivã se datoreazã

în primul rând faptului cã în timp ce definiþia ILO considerã sectorul informal ºi activitãþile

sezoniere ca ocupare, romii nu au aceastã pãrere.

202 Sorin Cace ºi Cristian Vlãdescu (coordonatori): Starea sãnãtãþii populaþiei rome ºi accesul lor la

serviciile de îngrijire a sãnãtãþii, Bucureºti: Editura Expert, 2004.

203 Aceste aspecte sunt bine documentate de studii ale Salvaþi Copiii, cum ar fi: Copiii care muncesc

http://www.undp.ro/pdf/Roma%20case%20study%2012%20Oct%202006.pdf
http://www.insee.ro
http://www.cnrop.ise.ro/resurse/capp/reg2005.pdf
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intervievat în satul Bobeºti (judeþul Ilfov), elevii din familiile sãrace de romi rareori au

resursele necesare pentru a-ºi permite sã cumpere cãrþi, ceea ce ar contribui la succesul

ºcolar. 

Consider cã ar fi necesarã o sumã de aproximativ 30-40 lei pe lunã

pentru ca un elev sã îºi poatã construi o bibliotecã. În sala de clasã în care

eu sunt dirigintã, sunt foarte puþini pãrinþi care ºi-ar putea permite sã

plãteascã 30-40 lei pe lunã. Din cei 20 elevi pe care îi am, mã întreb dacã

patru sau cinci familii ar putea sã-ºi permitã sã realizeze o bibliotecã

pentru copil, sã cumpere cãrþi pe care elevul ºi le-ar dori sau un ghiozdan,

cãci mulþi copii îºi aduc lucrurile la ºcoalã în pungi de nylon.204

În acelaºi loc, deºi teoretic manualele sunt oferite gratuit de Ministerul Educaþiei, ºcoala

a primit un numãr insuficient de manuale pentru clasele V-VIII, deci nu fiecare copil a

primit manual. Printre manualele care sunt în numãr insuficient se numãrã cele pentru

educaþie religioasã, muzicã, englezã, francezã, tehnologie ºi arte. Copiii sunt obligaþi sã

împartã manualele sau sã le cumpere.205

44..44 SSeeggrreeggaarree  rreezziiddeennþþiiaallãã  //  iizzoollaarree  ggeeooggrraaffiiccãã

Un raport recent publicat de Banca Mondialã în iunie 2005, Roma Social Mapping

[harta socialã a romilor],206 indicã faptul cã:

Cea mai mare concentrare de populaþie romã sãracã este în comunitãþi

mari cu peste 500 persoane ºi în comunitãþi medii de 200-250 persoane.

Peste 60 la sutã din populaþia de romi trãieºte în comunitãþi mari de peste

500 persoane.207

Cea mai mare concentrare a romilor sãraci este în comune dezvoltate sau în oraºe mici.

Mãrimea medie a comunitãþilor de romi mai mari de 19 gospodãrii este de aproximativ

300 persoane pe comunitate, mãrimea medianã fiind mult mai micã, de circa 170

persoane pe comunitate. Aceastã mãrime este minimalã în comunitãþile marginale

rurale (de circa 260 persoane) ºi ajunge pânã la 500 în comunitãþi urbane ne-marginale.

disponibil la http://www.salvaticopiii.ro/romania/ce_facem/programe/ copiii_strazii.html;

Drepturile copilului intre principii si realitate disponibil la http://www.salvaticopiii.ro/

romania/resurse/rapoarte.html, Bucureºti: Salvaþi Copiii, 2005, disponibil la

http://www.salvaticopiii.ro/romania/resurse/rapoarte.html (ambele accesate la 28 februarie

2007).

204 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007, studiul de caz Bobeºti.

205 Interviu cu directorul ºcolii nr 3 din Bobeºti, 22 Ffebruarie 2007, studiul de caz Bobeºti.

206 World Bank, Roma Social Mapping [Harta social a romilor], Bucureºti: WB, iulie 2005, p. 22,

disponibil la http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/Roma_Social_Mapping_187.pdf (în cele ce

urmeazã, Harta socialã a romilor)

http://www.salvaticopiii.ro/romania/ce_facem/programe
http://www.salvaticopiii.ro
http://www.salvaticopiii.ro/romania/resurse/rapoarte.html
http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/Roma_Social_Mapping_187.pdf
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În general, mãrimea medie a unei comunitãþi de romi este în creºtere: de la localitãþile

rurale la cele urbane, de la localizãri marginale la cele ne-marginale ºi de la probleme

mari la tipuri de comunitãþi fãrã probleme. Cercetarea referitoare la nivelul contactelor

pe care aceste comunitãþi le au cu vecinii lor majoritari nu a fost publicatã. 

O publicaþie recentã despre locuirea romilor ºi sãrãcie prezintã o clasificare a

comunitãþilor de romi.  Potrivit acesteia, comunitãþile rome dezavantajate pot fi: izolate,

satelit, tangenþiale, periferice, neintegrate dar incluse, diseminate ºi enclave.208 O altã

clasificare a comunitãþilor rome urbane defineºte comunitãþi „în centru", comunitãþi „în

blocuri" ºi comunitãþi periurbane. Pentru cele rurale, clasificarea cuprinde:

• Comunitãþi para-rurale - care includ gospodãrii ale unor familii rome

integrate diseminate într-un teritoriu central;

• Comunitãþi peri-rurale - extensii ale unor sate, fãrã acces la utilitãþi;

• Comunitãþi autonome - cu o istorie lungã de segregare ºi aproape abandonate

de administraþia localã.209

• Conform aceluiaºi studiu, reprezentanþii comunitãþilor de romi coreleazã

nivelul de sãrãcie direct cu ocuparea redusã ºi veniturile mici ºi indirect cu

educaþia redusã.210 Romii numesc ºomajul ca principala problemã în

comunitate.211

• Sãrãcia deseori contribuie la izolarea rezidenþialã geograficã, ceea ce are un

impact semnificativ asupra accesului la educaþie pentru mulþi romi. Conform

cercetãrilor realizate de ERRC în 1997, pentru unii copii ajunsul la ºcoalã

poate fi o problemã, deoarece nu îºi pot permite preþul biletului de autobuz

pentru a cãlãtori la ºcoalã, sau pentru cã drumurile sunt de calitate proastã ºi

trebuie sã le parcurgã pe jos, prin noroi pe timp de ploaie, ca urmare ajung

la ºcoalã atât de murdari încât cadrele didactice uneori nu îi lasã sã intre în

clãdirea ºcolii. S-a raportat, de asemenea, cã membrii comunitãþilor rome

care trãiesc la periferia oraºelor, în sate mici sau chiar integraþi în oraºe sunt

separaþi de societatea de masã ºi deseori le lipsesc informaþiile generale despre

ºcolarizare. Sãrãcia este egalã cu traiul marginal, ceea ce este egal cu accesul

redus la educaþie.212

Segregarea rezidenþialã a populaþiei rome se leagã direct de sãrãcie ºi de lipsa accesului

la infrastructurã - apã curentã, încãlzire, reþea de canalizare, drumuri, mijloace de

207 Harta socialã a romilor, p. 9.

208 Cãtãlin Berescu ºi Mariana Celac, Locuirea ºi Sãrãcia extremã. Cazul comunitãþilor de romi,

Editura Universitãþii Ion Mincu, Bucureºti, 2006, pp. 30-44.

209 Cãtãlin Berescu ºi Mariana Celac, Locuirea ºi Sãrãcia extremã. Cazul comunitãþilor de romi,

Editura Universitãþii Ion Mincu, Bucureºti, 2006, pp. 30-44.

210 Harta social a romilor, p. 21.

211 Harta social a romilor, p. 9.

212 McDonald, „Roma in the Romanian Education System."
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transport în comun ºi aºa mai departe. Barometrul de Incluziune a Romilor indicã

diferenþe semnificative în percepþia satisfacþiei cu propria viaþã:213 35 la sutã dintre

români se declarã satisfãcuþi cu viaþa pe care o au, în timp ce 63 la sutã sunt

nemulþumiþi; pentru romi, procentul celor care sunt mulþumiþi se reduce la 12 la sutã,

în timp ce persoanele nemulþumite de propria viaþã reprezintã 87 la sutã.

44..55 PPrroocceedduurriillee  ddee  îînnssccrriieerree  îînn  ººccoollii  ººii  ccllaassee

Din punct de vedere legal, pãrinþii pot alege orice ºcoalã din sistem indiferent de

domiciliu, în conformitate cu legile în vigoare.214 Însã câteodatã reglementãrile interne

ale Inspectoratelor  limiteazã alegerea liberã a pãrinþilor la perimetrul zonelor de captare

definite de inspectorul ºcolar general pentru o anumitã ºcoalã.215 În practicã, directorul

ºcolii este persoana care ia deciziile referitoare la înscrierea unui copil la o ºcoalã. Dacã

directorul nu acceptã cererea pãrinþilor, pãrinþii se pot adresa Inspectoratului, sau mai

departe Ministerului.

Testarea ºi evaluarea copiilor pentru înscrierea în ºcoli speciale este iniþiatã de pãrintele

copilului sau la cererea ºcolii.216 Nu existã limitã de vârstã pentru evaluare, deºi se

recomandã ca evaluãrile sã se efectueze cât mai devreme posibil pentru intervenþii

timpurii. Serviciul de evaluare complexã efectueazã evaluãrile ºi stabileºte diagnosticul

pentru copiii cu dizabilitãþi. Acest serviciu este parte a Direcþiei Judeþene de Asistenþã

Socialã ºi Protecþia Copilului. Legal, înainte ca un copil sã fie plasat într-o clasã sau

ºcoalã specialã, el trebuie sã meargã în faþa unei comisii de evaluare (comisie de expertizã

multidisciplinarã),217 care include un psiholog, un psihopedagog, un medic ºi un

asistent social. Ca urmare a procedurii de evaluare complexã se stabileºte nivelul

dizabilitãþii ºi dosarul se înainteazã la Comisia pentru Protecþia Copilului, care emite o

decizie la care se va anexa certificatul gradului de dizabilitate, certificatul de orientare

ºcolarã ºi profesionalã ºi un plan de recuperare. 

213 FSD România, Barometrul de Incluziune a Romilor, p. 18.

214 Legea Învãþãmântului nr. 84 1995, disponibil în limba românã la http://www.cdep.ro/pls/

legis/legis_pck.htp_act_text?idt=21091 (accesat la 28 februarie 2007).

215 Vezi de exemplu regulamentul aprobat de MEdC prin OM nr 4925/referitor la Funcþionarea ºi

organizarea Învãþãmântului Preuniversitar 2005, disponibil pe site-ul MEdC la adresa

(http://www.edu.ro/index.php/articles/c21).

216 Vezi EUMAP, Accesul la educaþie ºi la un loc de muncã al persoanelor cu dizabilitãþi intelectuale,

raport despre România, Budapesta: OSI, 2005, disponibil la http://www.eumap.org/topics/

inteldis/reports/national/romania/id_rom.pdf (accesat la 28 Februarie 2007) (în cele ce

urmeazã, EUMAP, Raport despre dizabilitãþi intelectuale - România, pp. 35-38.

217 Legea Învãþãmântului, Capitolul VI, Art. 43: Tipul ºi gradul de dizabilitate se stabileºte de

comisiile interºcolare sau judeþene de experþi subordonate Inspectoratelor ªcolare.

http://www.cdep.ro/pls
http://www.edu.ro/index.php/articles/c21
http://www.eumap.org/topics
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Pentru toþii copiii care sunt evaluaþi se foloseºte o metodologie naþionalã. Aceasta constã

dintr-un ordin de ministru ºi un ghid metodologic. Prima datã, copilul este examinat

de un neurolog ºi pe baza observaþiilor acestuia se emite un certificat medical. Aceastã

examinare de obicei se solicitã de cãtre pãrinþi sau de centrul de plasament. ªcoala poate

ºi ea sã solicite o astfel de examinare. Apoi experþii (psihologi) folosesc o serie de teste,

inclusiv teste de personalitate, de inteligenþã, de comportament ºi altele. Decizia luatã

de comisia complexã compusã din ºapte persoane va îndruma copilul. Membrii sunt

reprezentanþi ai agenþiei pentru protecþia copilului, specialiºti în educaþie specialã,

psihologi ºi reprezentanþi ai ONG-urilor. Câteodatã reprezentantul ONG-ului este

rom. Aceastã comisie emite un certificat ºi decide asupra plasãrii copilului într-o ºcoalã

ºi asupra traiectoriei sale educaþionale. Toate testãrile se efectueazã în limba românã (sau

maghiarã în zonele vorbitoare de maghiarã) ºi ele nu sunt standardizate. 

Comisia pentru Protecþia Copilului se înfiinþeazã ºi este coordonatã de cãtre Consiliul

Judeþean ºi ia decizii despre plasarea ºi îndrumarea copiilor cu dizabilitãþi. În ºcolile

speciale ºi în unele ºcoli de masã existã Comisii de Evaluare Internã care evalueazã

progresul copilului în timpul anului ºcolar ºi pot cere reevaluarea sau recomanda servicii

de sprijin.

În practicã, însã, nu existã destui specialiºti în ºcoli, iar lipsa resurselor afecteazã ºi ea

rezultatele. Potrivit celor declarate de un inspector de învãþãmânt special,218 celelalte

probleme includ faptul cã serviciile de evaluare sunt în afara ºcolilor ºi chiar dacã

evaluarea este realizatã corect, serviciile ºcolare nu rãspund nevoilor individuale ale

copilului în întregime ºi în mod adecvat. Câteodatã factori externi capacitãþii copilului

influenþeazã plasarea acestuia, cum ar fi solicitarea de ajutor social de cãtre pãrinþi,

închiderea unor centre de plasament sau alte probleme.219

Criteriile de diagnosticare sunt în principal medicale ºi psihologice; ele se bazeazã mai

puþin pe abilitãþi de comunicare astfel cã bariera lingvisticã nu este consideratã o

problemã atât de importantã.220 Criteriile sociale sunt excluse dintre criteriile de

diagnosticare,221 deºi s-au raportat cazuri când membrii comisiei de diagnosticare nu au

beneficiat de formare specialã în procedurile de diagnosticare222 ºi existã puþinã viziune

pentru a asigura faptul cã celelalte criterii sunt aplicate corect. În prezent nu existã

218 Inspectorul pentru învãþãmântul special activeazã în cadrul Inspectoratului ªcolar judeþean

(ISJ). La fel ca ºi colegii lor care sunt specializaþi pe discipline sau arii curriculare, aceºtia sunt

responsabili cu aspectele care þin de instituþiile de învãþãmânt special, serviciile de sprijin ºi

centrele de resurse. Ei sprijinã ºi monitorizeazã integrarea copiilor cu nevoi educaþionale speciale

în învãþãmântul de masã, incluzive activitatea cadrelor didactice de sprijin sau itinerante.

219 Comentarii oferite de Simona Nicolae, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, septembrie 2006,

februarie 2007.

220 Comentarii oferite de Simona Nicolae, MEdC, 2006.

221 Comentarii oferite de Simona Nicolae, MEdC, 2006.

222 EUMAP, Raportul referitor la dizabilitãþi intelectuale - România, p. 36.
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prevederi care sã necesite prezenþa reprezentanþilor romilor (sau ale altor minoritãþi

etnice) în aceste comisii.

Preocupãrile referitoare la suprareprezentarea romilor din România în sistemul de

învãþãmânt special au fost exprimate în trecut;223 stimulentele precum hrana gratuitã ºi

cazarea în internate sunt deseori citate ca puncte de atracþie pentru copiii din familii

dezavantajate, inclusiv de romi.224 Potrivit reprezentantului Ministerului Educaþiei ºi

Cercetãrii, pânã în 2000, se înscriau un numãr mare de elevi romi în ºcolile speciale

datoritã serviciilor sociale disponibile în aceste ºcoli (hranã, rechizite, cazare, terapie,

îmbrãcãminte); aceºti elevi erau priviþi ca unii cãrora le „lipseau abilitãþile cognitive ºi

comportamentale necesare pentru a se adapta în ºcolile de masã".225 Din anul 2000,

diagnosticarea unei dizabilitãþi este o cerinþã prealabilã pentru înscrierea în ºcoala

specialã.226 Un raport redactat în PHARE 2003 arãta cã "mulþi elevi din ºcolile speciale

par sã fie acolo din motive sociale. Copiii cu nevoi speciale mai severe deseori nu merg

la ºcoalã deloc".227

Ordonanþa de urgenþã 192/ 1999 ºi Legea 218/ aprilie 2004228 stipuleazã integrarea

copiilor din ºcolile speciale în ºcolile de masã. Schimbãrile legislative se leagã în special

de cerinþele de aderare la UE. Pe baza acestor reglementãri, copiii cu dizabilitãþi

intelectuale au fost integraþi în ºcolile de masã, dar existã monitorizare redusã a carierei

lor ºcolare ºi a rezultatelor pe care le obþin în astfel de ºcoli. Standardele curriculare sunt

diferite pentru copiii cu nevoi speciale, conform tipului ºi nivelului dizabilitãþii lor:229

• Copiii cu dificultãþi senzorio-motorii merg la ºcoli de masã ºi urmeazã

diferite terapii.

• Copiii diagnosticaþi cu dizabilitãþi intelectuale moderate urmeazã

curriculumul standard ºi beneficiazã de programe adaptate pentru a asigura

integrarea lor (planuri de învãþare individuale personalizate);

• Copiii diagnosticaþi cu dizabilitãþi intelectuale severe urmeazã un program de

studiu total diferit, focalizat pe dezvoltarea psihomotorie, stimularea

comunicãrii, dezvoltarea autonomiei personale ºi a deprinderilor sociale.

223 Vezi EUMAP, Access to Education and Employment for People with Intellectual Disabilities

Romania, Budapesta, 2005, pp. 37-38, disponibil la http://www.eumap.org/topics/inteldis/

reports/national/romania/id_rom.pdf (în cele ce urmeazã, EUMAP, Raportul referitor la

dizabilitãþi intelectuale - România 2005).

224 Save the Children UK, Denied a Future? The Right to Education of Roma/Gypsy and Traveller

Children in Europe, Vol. 1, London, 2001, p. 326, disponibil la

http://www.savethechildren.org.uk/temp/scuk/cache/cmsattach/648_dafvol1.pdf (accesat la 28

februarie 2007).

225 Comentarii oferite de Simona Nicolae, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.

226 Pentru ca un copil sã fie înscris la o ºcoalã specialã, este obligatori decizia de orientare ºcolarã

datã de Comisia de Protecþia Copilului, potrivit HG nr. 1437/2004.

227 Pat Chick, Final Tour Expert Visits [Vizita experþilor, Turul Final], 2006, WYG International,

p. 35 (în cele ce urmeazã Chick, Vizita experþilor. Turul final).

http://www.eumap.org/topics/inteldis
http://www.savethechildren.org.uk/temp/scuk/cache/cmsattach/648_dafvol1.pdf


95

R O M Â N I A

E U M O N I T O R I N G A N D A D V O C A C Y P R O G R A M ( E U M A P )  

Existã date statistice despre numãrul copiilor transferaþi din ºcoli speciale în ºcoli de

masã. Prezentãm aceste date în Tabelul 18:

TTaabbeelluull  1188::  CCooppiiiiii  ttrraannssffeerraaþþii  ddiinn  ººccoolliillee  ssppeecciiaallee  îînn  ººccoolliillee  ddee  mmaassãã  ((11999999--22000066))

Sursa: MEdC 2006230

Clasele speciale (remediale) în ºcolile de masã sunt aproape o excepþie. Câteodatã ºcolile

organizeazã clase pe niveluri de abilitãþi, dar acest tip de plasare nu este încurajat. În

funcþie de nevoile comunitãþii, unele ºcoli oferã educaþie remedialã sau de alfabetizare

pentru grupuri mici. Majoritatea ºcolilor implicate  în proiectele Phare au oferit astfel

de sprijin pentru copiii cu dificultãþi de învãþare.231 Activitãþile remediale au fost ºi sunt

încã ºi acum organizate pentru copiii cu dificultãþi de învãþare sau cei care se pregãtesc

pentru examenele naþionale. Educaþia remedialã a fost o activitate prioritarã pentru

ºcolile implicate în proiectul CEDU/MATRA „ªanse egale pentru copiii romi prin

dezvoltare ºcolarã".

De când a fost aprobatã metodologia pentru programul „A Doua ªansã" - care asigurã

un program de studiu ºi de evaluare flexibil - nu mai e nevoie de astfel de clase

remediale.

228 Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului Nr. 192/1999 din 8 decembrie 1999, privind Înfiinþarea

Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi Reorganizarea Activitãþilor de

Protecþie a Copilului ºi Legea Învãþãmântului nr. 218/2004 din aprilie 2004.

229 Pentru detalii, vezi: EUMAP, Raportul referitor la dizabilitãþi intelectuale - România, pp. 35-38.

230 MEdC Biroul de Statisticã, Informaþii oferite de Ion Ivan ºi Florin Anton prin email, 11 August

2006.

231 Chick, Vizita experþilor. Turul final.
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232 ªcoala nr. 12 Cluj Napoca împreunã cu ONG-uri rome ºi ne-rome locale a iniþiat la mijlocul

anilor 1990 diferite proiecte care vizau ºcolarizarea ºi servicii de îngrijire pentru copiii care trãiau

în comunitatea Pata Rât (aºa numitul cartier Dallas). ªcoala a fost implicatã în ªanse Egale,

proiect al Open Society Foundation (1997/2000), ªanse Egale pentru Copii Romi prin proiecte

de dezvoltare ºcolarã, dezvoltat de Centrul Educaþia 2000+ (2000-2003), Phare 2001,

Dezvoltare ºcolarã individualizatã ºi programe de remediere. În plus, ºcoala a asigurat servicii de

îngrijire a sãnãtãþii, copiii familiilor cu venituri mici primeau gratuit hranã, îmbrãcãminte ºi

rechizite. Vezi: ªanse egale pentru copiii romi prin dezvoltare ºcolarã ºi implicarea pãrinþilor,

dezvoltat de CEDU 2000+ (2000-2003), disponibil la http://www.egale.ro. ªcoala a fost

implicatã ºi în Proiectul Phare 2001 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate, cu

focalizare pe romi".

233 Comunitatea din Pata Rât este excepþional de sãracã, dar din pãcate situaþia ei este

reprezentativã pentru numeroase comunitãþi de romi. Situatã pe groapa de gunoi a municipiului

Cluj-Napoca, oamenii trãiesc în locuinþe improvizate ºi supravieþuiesc din vânzarea materialelor

refolosibile pe care le adunã de pe groapã. Copiii care vin din aceastã comunitate sunt evident

dezavantajaþi, ceea ce are o influenþã radical asupra procesului educaþional pe care îl parcurg. 

234 Curriculumul a fost aprovat prin Ordin de Ministru, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 410/

23.03.2004 privind Organizarea ºi Funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.

Existã câteva ºcoli de masã unde au fost înfiinþate ºi integrate în ºcoalã clase speciale

pentru romi, în judeþul Cluj.232 Majoritatea copiilor au fost amestecaþi în clasele de

masã, dar în douã clase copiii urmeazã un curriculum special, pe care ºcoala l-a elaborat

pe baza testãrilor elevilor astfel încât sã se adapteze la abilitãþile acestora. Aceºti copii

beneficiazã de servicii/facilitãþi de asigurare a igienei, de programe de sprijin dupã

ºcoalã, de rechizite ºi îmbrãcãminte etc. Elevii depãºesc vârsta nivelului de ºcolarizare la

care se aflã ºi sunt confruntaþi cu probleme sociale ºi economice severe, trãind de pe

groapa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca (Pata Rât).233

Potrivit Regulilor de Organizare ºi Funcþionare a Învãþãmântului Preuniversitar (2005),

transferul elevilor între ºcoli, între profile/specializãri, între forme de educaþie sunt

permise ºi reglementate special. Orice transfer are loc cu aprobarea Consiliilor de

Administraþie ale ambelor ºcoli. Ca o regulã generalã, transferurile ar trebui fãcute la

începutul anului ºcolar ºi doar în cazuri excepþionale pot fi efectuate pe parcursul anului

ºcolar.234

Programul „A Doua ªansã" este cel mai clar program guvernamental care vizeazã

reintegrarea persoanelor care au abandonat ºcoala. Nu existã o evaluare clarã a

numãrului de copii care au fost transferaþi din programul de „A Doua ªansã" în

învãþãmântul de masã, dar din cele observate existã foarte puþini copii care se întorc în

învãþãmântul de masã.

Fenomenul de „plecare a albilor" nu este bine documentat în România. Însã rapoartele

pe baza studiilor de caz dezvoltate în PHARE „Acces la Educaþie pentru grupuri

dezavantajate" care au reunit comentariile directorilor de ºcoli, ale profesorilor ºi

pãrinþilor pe marginea acestei teme,235 au semnalat cã romii din familiile cu o situaþie

http://www.egale.ro
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socio-economicã mai bunã îºi transferã copiii la ºcoli cu un numãr mai mic de elevi

romi.

Descriptorii de performanþã se reflectã în curriculumul naþional. Pentru fiecare

disciplinã existã descriptori pentru nivelul de performanþã minim ºi mediu.236 Nu existã

indicatori de transfer, doar descriptori de comportament ºi abilitãþi demonstrate de

elevi. Nu existã date referitoare la rata de trecere a copiilor din clase sau ºcoli rome

segregate în ºcoli mixte sau din ºcolile speciale în ºcoli de masã.

44..66 LLiimmbbaa

Comunicatul de presã al Ministerului educaþiei ºi Cercetãrii (septembrie 2006) a reliefat

cã în ºcolile din România frecventeazã peste 240.000 elevi autoidentificaþi romi (în

clasele I-XIII) ºi zece la sutã dintre aceºtia studiazã sãptãmânal trei sau patru ore de

limba romani ºi istoria ºi tradiþiile romilor. Existã peste 460 cadre didactice rome în

toate cele 42 judeþe. Datele din 2003 aratã cã dintre cei 158.124 elevi care sau

autoidentificat ca romi, 15.708 elevi din clasele I-XIII beneficiau de ore de limba

romani, iar în clasele VI-VII de ore de istoria ºi tradiþiile romilor. Raportul cel mai

recent (2005) al Guvernului referitor la implementarea FCNM a arãtat cã predarea

limbii romani are loc în 135 ºcoli pentru 15708 elevi, care lucreazã cu 257 cadre

didactice.237

235 Vezi Ulrich, Raport asupra studiilor de caz. Aceastã cercetare care constã într-o serie de studii de

caz a constituit parte a sistemului de monitorizare ºi evaluare care a presupus mai multe procese:

rapoarte cantitative, autoevaluare realizatã de ºcoli, raportare trimestrialã la nivel judeþean, studii

de caz, un studio referitor la segregare ºi alte raportãri. Studiile de caz au acoperit un eºantion

de 10 la sutã din numãrul total al ºcolilor. Cercetãtorul principal responsabil a fost expertul local

pe componenta de monitorizare ºi evaulare, care a efectuat cercetarea de teren ºi a colectat date

de la elevi. Pãrinþi, inspectori, mediatori ºcolari, autoritãþile locale ºi cadrele didactice. Studiile

de caz au fost efectuate în judeþele Alba, Bacãu, Brãila, Covasna, Harghita, Ialomiþa,

Maramureº, Mureº, Neamþ, Sibiu ºi Vâlcea ºi în trei ºcoli implicate în Phare 2001 (judeþele

Arad, Cluj i Dâmboviþa). Cercetarea de teren a constat în douã runde: prima a avut loc între 15

septembrie 2005-10 ianuarie 2006, iar cea de-a doua în aprilie 2006-20 iunie 2006. Rezultatele

acestei cercetãri au fost coroborate cu vizitele experþilor în ºcoli, cu rapoartele trimestriale ºi cele

lunare. Raportul a fost circulat prin UIP ºi reþea de inspectorate implicate în proiectul Phare

2003. Majoritatea echipelor judeþene de proiect au discutat rezultatele studiilor de caz cu

echipele din ºcoli Rezultatele au fost prezentate la ºedinþele comitetului de coordonare ºi la

conferinþe naþionale. 

236 Vezi MEdC, Noul curriculum naþional ºi programele pe discipline, Bucureºti: MEdC, 2000,

disponibil în limba românã la http://www.edu.ro/index.php/articles/c539/ (accesat la 28

februarie 2007).

237 FCNM Al doilea raport.

http://www.edu.ro/index.php/articles/c539
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Nu existã informaþii clare referitoare la numãrul de elevi care vorbesc limba romani ca

limbã maternã, care la vârsta de trei ani vorbesc ºi limba majoritãþii. Datele ultimului

recensãmânt (2002) au înregistrat 237.570 vorbitori de romani din totalul de etnici

romi de 535.140  (circa 44 la sutã).238 Studiul UNDP realizat în 2001 a identificat

diferenþe majore: 63 la sutã din romii din România vorbesc acasã romani.239 În aceastã

privinþã, inspectorul pentru învãþãmântul în limba romani,  profesorul Gheorghe Sarãu

a subliniat cã în comunitãþile tradiþionale copiii vorbesc doar limba romani.240

TTaabbeelluull  1199::  PPaarrttiicciippaarreeaa  llaa  pprrooggrraammeellee  ddee  îînnvvããþþaarree  aa  lliimmbbiiii  rroommaannii  ((22000044--22000055))

SSuurrssaa:: Buletin Informativ rromi241

Limba romani este de importanþã majorã din douã puncte de vedere. În primul rând,

profesorii care lucreazã în ºcoli cu un numãr mare de elevi romi raporteazã cã stãpânirea

imperfectã a limbii majoritãþii (românã în majoritatea cazurilor) reprezintã o potenþialã

barierã în accesul la educaþie.242 Participarea preºcolarã este de importanþã strategicã din

perspectiva oportunitãþilor educaþionale, la care mulþi copii romi nu pot participa.

Asigurarea unor oportunitãþi suplimentare pentru îmbunãtãþirea limbii majoritãþii este

de aceea o precondiþie a îmbunãtãþirii accesului la educaþie.

În al doilea rând, utilizarea limbii romani are un impact serios asupra consolidãrii

identitãþii rome, a simþului apartenenþei ºi a stimei de sine a copilului. Existã opinii

238 Recensãmântul din 2002.

239 Dupã UNDP, Avoiding the Dependency Trap, p. 87.

240 Informaþii furnizate de profesorul Gheorghe Sarãu, 24 octombrie 2006.

241 Buletin Informativ rromi, editat de Gheorghe Sarãu, 2006, disponibil la

h t t p : / / w w w . S a r a u g r o u p s / B u l e t . % 2 0 i n f . % 2 0 r r o m i % 2 C % 2 0 2 6 -

2027%2C%20Seminar%20mai %202006.doc.

242 Cãtãlina Ulrich (2005) Studii de caz în 14 ºcoli: prima rundã, WYG International. Ulrich,

Raport asupra studiilor de caz.
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diferite pe marginea acestei teme; recurgerea la limbile romani ca instrumente

educaþionale poate fi ineficient ºi poate contribui la izolarea pe mai departe a

comunitãþilor de romi.243 Numeroºi experþi promoveazã ideea bilingvismului ºi a

educaþiei integrate ca cel mai eficient mijloc de a asigura ºansele educaþionale egale pe

termen lung. Studiile aratã cã stãpânirea limbii materne vine în ajutorul învãþãrii limbii

majoritãþii. Programul multianual PHARE „Acces la educaþie pentru grupuri

dezavantajate cu focalizare pe romi" (vezi secþiunea 3.2) încurajeazã folosirea limbii

romani în predare, formarea cadrelor didactice rome, formarea mediatorilor ºcolari

romi, formarea cadrelor didactice în domeniul educaþiei interculturale, incluziune ºi

diversitate culturalã.

Barometrul de Incluziune a Romilor prezintã date relevante despre nevoia perceputã de

învãþare a limbii romani în ºcoli.244 Aproximativ 37 la sutã atât dintre romii

„românizaþi" cât ºi din restul populaþiei rome nu considerã cã este necesar sã se predea

limba romani în ºcoli, iar 51 la sutã din populaþia ne-romã considerã la fel. Cercetarea

conclude cã limba romani este subapreciatã ºi stigmatizatã în societatea româneascã, iar

rezultatul acestui proces este o anumitã folosire redusã a limbii în relaþiile sociale.

Majoritatea copiilor provin din familii tradiþionale vorbitoare de limba romani ºi nu

frecventeazã grãdiniþa, ceea ce înseamnã cã la vârsta de ºapte ani nu vorbesc limba de

predare formalã. Deºi legea prevede cã este obligatorie frecventarea clasei zero, acest

lucru nu este respectat în practicã. Însã grãdiniþele estivale intensive  pot fi utile copiilor

care intrã în clasa I (vezi secþiunea 4.1).

Ministerul Educaþiei a elaborat un numãr mare de proiecte începând încã din 1992;

multe din aceste activitãþi au fost co-finanþate de UNICEF sau prin fonduri UE.245 Mai

mult (dupã cum se prezintã în secþiunea 3.7), din 1998, ministerul a colaborat cu peste

80 de organizaþii guvernamentale, neguvernamentale ºi interguvernamentale, pentru

elaborarea unor materiale în limba romani, a unor manuale, metodologii ºi ghiduri, în

vederea îmbogãþirii curriculumului. Politicile coerente, asigurarea de formare,

dezvoltarea de curriculum ºi de materiale curriculare, colaborarea în reþele ºi descrierile

fiºele de post clare pentru inspectorii romi sunt o bunã bazã de dezvoltãri pozitive

ulterioare. 

243 Vezi UNDP, Avoiding the Dependency Trap, Capitolul 5 Education.

244 FSD România, Barometrul de Incluziune a Romilor, p. 8.

245 Gheorghe Sarãu, inspector de limba romani în cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, a

oferit o trecere în revistã clarã în Buletin Informativ pentru rromi, 26-27, Seminar rromi, mai

2006, disponibil la http://f1.grp.yahoofs.com/v1/oG-qRXAMhoapDcoh2e88G1JyuTQaZZKx

QjRN7iQ iImJLzU3PV9uMLgwcwA-iTWZmvD8mS61a8fDNX7ziBVwTgFEka9hFnIEbL8

dMj3Zi/Bulet . inf. rromi%2C 26- 27%2C Seminar rromi mai 2006.doc.

http://f1.grp.yahoofs.com/v1/oG-qRXAMhoapDcoh2e88G1JyuTQaZZKx
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55..  OOBBSSTTAACCOOLLEE ÎÎNN CCAALLEEAA EEDDUUCCAAÞÞIIEEII DDEE CCAALLIITTAATTEE

România a fãcut progrese serioase în privinþa calitãþii educaþiei pentru romi. Cu toate

acestea, persistã inegalitãþi semnificative, iar Guvernul ar trebui sã se asigure cã reforma

educaþiei ia în calcul nevoile specifice ale elevilor romi. 

În ciuda unui numãr mare de rapoarte care evidenþiazã condiþiile sãrãcãcioase din ºcolile

cu un procent mare de elevi romi, s-au fãcut puþine eforturi pentru a asigura condiþiile de

bazã în astfel de ºcoli, lipsa cãrora se manifestã în încãlzire neadecvatã, facilitãþi sanitare

neadecvate ºi suprapopulare. Cum ºcolile primesc o mare parte a fondurilor de la bugetul

local, este nevoie de acþiune specificã la nivelul Guvernului central pentru a suplimenta

fondurile în zonele dezavantajate.

Rezultatele ºcolare ale elevilor romi sunt în creºtere, deºi acest aspect se mãsoarã încã în

termeni de rate de eºec în scãdere. Descentralizarea a avut un impact pozitiv asupra

dezvoltãrii curriculare, ºcolile fiind încurajate sã elaboreze module care sã reflecte cultura ºi

tradiþiile locale. Însã Ministerul Educaþiei ar trebuie sã se asigure cã materialele despre

cultura ºi contribuþia romilor devin parte a educaþiei fiecãrui copil din România. 

O gamã de oportunitãþi de formare cu privire la educaþia romilor sunt la dispoziþia cadrelor

didactice, multe ofertate de ONG-uri cu experienþã specificã în acest domeniu. Acesta este

un pas pozitiv spre tehnici active de învãþare; cu toate acestea, dupã finalizarea formãrii,

existã puþin sprijin acordat profesorilor pentru ca aceºtia sã transpunã abordãrile inovative

în sala de clasã. În plus, este nevoie de eforturi mai concentrate de a atrage comunitãþile

rome spre ºcoli; este nevoie de pro-activism ºi comunicare susþinute din partea tuturor pentru

a elimina clivajul dintre pãrinþii romi ºi ºcoli. Aºteptãrile scãzute faþã de romi ºi percepþiile

negative despre ei sunt foarte rãspândite în sãlile de clasã, de aceea Guvernul trebuie sã ia

mãsuri sã sporeascã toleranþa în ºcoli în completarea mãsurilor care vizeazã eliminarea

segregãrii fizice. 

Reþeaua informalã a inspectorilor pentru romi din România este un model în multe privinþe;

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ar trebui sã întãreascã acest sistem ºi sã asigure

continuitatea sa pentru a creºte incluziunea romilor în toatã þara ºi la toate treptele de

învãþãmânt.

55..11 IInnffrraassttrruuccttuurraa  ººccoolliilloorr  ººii  rreessuurrsseellee  uummaannee

O cercetare la nivel naþional solicitatã în 2001 de Ministerul Educaþiei, „ªcoala la

rãscruce", a evaluat impactul implementãrii curriculumului naþional în învãþãmântul

obligatoriu ºi a prezentat o evaluare a mediului ºcolar. Conform studiului, mai ales în

zonele rurale cu un nivel scãzut la populaþiei ºcolare, infrastructura ºcolilor este veche ºi

într-o stare precarã, fãrã facilitãþi decente, fãrã resurse disponibile pentru reparaþii ºi

folosind spaþii improvizate.246 De asemenea, concluziile formulate din datele studiului

sunt cã în doar 12 la sutã din ºcoli au fost efectuate lucrãri de reparaþii capitale în ultimii

cinci ani ºi cã jumãtate din ºcoli nu au beneficiat de nici un fel de reparaþii; doar 15 la
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sutã din ºcoli au avut sistem de încãlzire centralã, 21 la sutã au avut instalaþii sanitare

moderne, 40 la sutã apã rece curentã, 62 la sutã telefonie fixã ºi 95 la sutã aveau

electricitate.247

Conform unui studiu realizat de Institutul pentru ªtiinþele Educaþiei publicat de

UNICEF în 2003, 20 la sutã din clãdirile grãdiniþelor erau în stare proastã ºi aveau

nevoie de reparaþii urgente; peste 25 la sutã din clãdiri erau vechi de peste 20 de ani, iar

38,3 la sutã din ºcolile rurale (2,1 în zone urbane) nu aveau apã curentã.248 Studiul REF

Raport asupra analizei de nevoi [Needs Assessment Report] constatã cã aproape 40 la sutã

din ºcolile cu majoritate romã au nevoie de reparaþii majore, iar în general ºcolile cu un

procent ridicat de romi sunt mai vechi.249 Un studiu realizat în 2002 a arãtat cã

probabilitatea claselor supraaglomerate creºte proporþional cu procentul de elevi romi

din ºcoalã. Probabilitatea apariþiei claselor supraaglomerate în ºcolile primare în care

predominã elevii romi (peste 70 la sutã) a fost de trei ori mai mare decât cea pentru toate

ºcolile din mediul rural. Pentru ºcolile gimnaziale predominant cu elevi romi aceastã

probabilitate a fost de peste nouã ori mai mare decât pentru tot sistemul.250

Comparativ cu alte ºcoli, multe clãdiri ale ºcolilor cu elevi romi predominant oferã un

mediu de învãþare inferior - condiþii neigienice, lipsite de siguranþã, reci,

supraaglomerate ºi prost luminate.251

Condiþiile fizice din ºcoli reprezintã o problemã care se subliniazã în numeroase studii

recente. Rapoartele furnizate de echipa de asistenþã tehnicã din Phare 2004 au subliniat

discrepanþa uriaºã dintre diferitele ºcoli (circa 100) în ceea ce priveºte condiþia clãdirii

ºcolii, încãlzirea adecvatã sau facilitãþile sanitare. Acest lucru în parte are legãturã cu

autoritãþile locale responsabile pentru clãdirea ºcolii; însã dreptul de proprietate asupra

multor ºcoli este disputat în privinþa politicilor de descentralizare care sunt în plin

proces de elaborare în prezent.252 Unele ºcoli sunt reci ºi prost echipate, în timp ce altele

„au fost aranjate cât de confortabil ºi atractiv posibil cu exponate creative ºi cu un

sentiment de mândrie evident faþã de sãlile curate cu multe plante".253

246 Lazãr Vlãsceanu (coordonator), ªcoala la rãscruce. Schimbare ºi continuitate în curriculumul din

învãþãmântul obligatoriu, MEdC/ Consiliul Naþional pentru Curriculum. Bucureºti: Polirom,

CEDU, 2001 (în cele ce urmeazã, Vlãsceanu, Schimbare ºi continuitate în curriculumul din

învãþãmântul obligatoriu), Capitolul 5, "Mediul ºcolar", pagina 5. Existã un rezumat disponibil

în limba englezã la www.see-educoop.net/education_in/pdf/ school_at_cross-rom-rmn-t06.pdf.

247 Vlãsceanu, Schimbare ºi continuitate în curriculumul din învãþãmântul obligatoriu, p. 6.

248 Vezi Jigãu ºi Surdu, Participarea ºcolarã a copiilor romi, p.65.

249 REF, Analiza de nevoi, p. 19.

250 M. Surdu, Final research paper 2002, International Policy Fellowship, p. 87, Anexa 3, Tabelul 3,

disponibil la http://www.policy.hu/surdu/ (accesat la 8 martie 2007).

251 Andruszkiewicz, Maria (2006) Desegregarea ºcolilor, p. 19.

252 Vezi site-ul MEdC, pagina "Descentralizare", disponibilã la http://ww.edu.ro.

253 Keith Prenton, Vizita experþilor în judeþele ºi ºcolile din proiect, Raport asupra primei runde de

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf
http://www.policy.hu/surdu
http://ww.edu.ro
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În numeroase ºcoli lipsa spaþiului a contribuit la organizarea pe sistemul de schimburi

în care jumãtate din elevi vin la ºcoalã dimineaþa, iar ceilalþi dupã-masa. În general,

copiii mai mici vin dimineaþa, deºi nu întotdeauna se întâmplã aºa. Confortul termic

reprezintã o altã problemã: deºi exista o formã de încãlzire în clasã, aceasta era de multe

ori o sobã de lemne, în consecinþã atât elevii cât ºi profesorii purtau haine groase tot

timpul. În aceste ºcoli, coridoarele ºi holul de la intrare erau reci ºi asta cauza pierderi

de cãldurã din sãlile de clasã ºi nu permitea folosirea unor spaþii de întâlnire sau de

expunere pe coridor. Era evident cã elevii frecventeazã neregulat (prezenþã de chiar 20

la sutã din totalul elevilor). Aceastã situaþie se punea pe seama lipsei de dorinþã a

pãrinþilor de a-ºi trimite copiii la ºcoalã în asemenea condiþii ºi lipsei de îmbrãcãminte

în rândul grupurilor dezavantajate care a împiedicat copiii sã meargã la ºcoalã.254

Studiul realizat pentru prezentul raport în comunitatea din Pustã Vale din judeþul Sãlaj

a constatat cã datoritã insuficienþei spaþiului, ºcoala localã recurge la predare simultanã,

adunând în aceeaºi salã de clasã copii de diferite clase.255 Lipsa spaþiului pentru elevii

romi în „ºcoala micã" a fost discutatã ºi de presã. La fel ca restul comunitãþii, ºcoala nu

are apã potabilã, sistem de canalizare sau toalete - are latrine în curtea ºcolii - ºi foloseºte

încãlzirea cu lemne, iar cantitatea de lemne este deseori insuficientã. Datoritã lipsei de

spaþiu din ºcoalã, grãdiniþa este într-un spaþiu improvizat la parterul bisericii baptiste

din comunitate.256

În cadrul proiectului Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate", s-a

realizat un studiu prin intervievarea directorilor, pentru a afla nivelul condiþiilor fizice

din ºcoli. Tabelul 20 redã rezultatele obþinute din 70 ºcoli:

vizite, ianuarie-martie 2006, WYG International, EuropeAid/118970/D/SV/RO, nepublicat,

(în cele ce urmeazã, Prenton, Vizita experþilor), p. 38.

254 Keith Prenton, Raport asupra celei de-a doua vizite, WYG International 2006 ºi Cãtãlina Ulrich

(2006) Raport asupra studiilor de caz , WYG International.

255 Interviu cu un profesor de limba romani, 15 octombrie 2006, Studiul de caz ªimleu Silvaniei.

256 Studiul de caz ªimleu Silvaniei.
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TTaabbeelluull  2200::  RReezzuullttaatteellee  ssoonnddaajjuulluuii  rreeffeerriittoorr  llaa  ccllããddiirriillee  ººccoolliilloorr  --  

rreeaalliizzaatt  îînn  7700  ººccoollii  ((22000066))

Sursa: WYG International257

257 Keith Prenton, Raport asupra celei de-a doua vizite, WYG International 2006, p. 15.
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Unele ºcoli, mai ales cele în mediul urban, au avut sistem de încãlzire centralã adecvat,

ceea ce a asigurat confortul termic în toate pãrþile ºcolii. În alte ºcoli, coridoarele erau

folosite pentru a expune lucrãrile elevilor ºi pentru a crea un mediu atractiv în spaþiul

holului. Referitor la acelaºi grup de ºcoli, un evaluator a remarcat cã existau toalete

moderne, curate ºi bine întreþinute. Însã în mediile rurale majoritatea ºcolilor au avut

toalete în curte, fãrã apã curentã. Unele condiþii erau deosebit de proaste: "toaletele

lipsite de securitate, murdare, reci ºi neigienice observate în ºcolile acestea vor fi sigur o

sursã de disconfort pentru mulþi copii (precum ºi cadre didactice). De asemenea, ele

sunt o sursã de periclitare a sãnãtãþii."258 Ele aveau potenþialul de a descuraja elevii sã

vinã la ºcoalã ºi o barierã în calea unui mediu confortabil ºi incluziv în ºcoalã.

Raportul final al proiectului Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri

dezavantajate" a concluzionat:

În 57 la sutã din ºcolile (din eºantionul proiectului PHARE 2003)

directorii au afirmat cã existã mobilier modular (mese ºi scaune

separabile) în toate clasele iar în 68 la sutã din ºcoli exista mobilier

modular în clasele din ciclul primar. Datoritã flexibilitãþii, se pare cã

asigurarea mobilierului modular ºi a materialelor educaþionale

suplimentare au un impact pozitiv asupra dezvoltãrii unor abordãri

incluzive în predare.259

La nivel naþionale existã o lipsã de profesori calificaþi în mediul rural în general. Cel mai

adesea aceste cadre didactice calificate lipsesc la discipline precum limbi moderne, TIC

ºi matematicã. Analiza de nevoi pentru Fondul pentru Educaþia Romilor a arãtat cã în

ºcolile predominant cu elevi romi aceastã proporþie a cadrelor didactice necalificate este

ºi mai mare - peste 45 la sutã din cadrele didactice în clasele I-VIII.260 Datele au fost

furnizate de activiºti romi ºi de inspectorii pentru romi. De asemenea, nu existã date

centralizate despre numãrul cadrelor didactice necalificate distribuite în ºcoli cu numãr

mare de elevi romi. Deºi numãrul de cadre didactice proaspãt calificate ar fi suficient

pentru a acoperi nevoile, mulþi absolvenþi nu aleg cariera didacticã. Salariile scãzute

precum ºi costurile implicate de naveta la sat ºi timpul petrecut cu naveta sunt lucruri

de nedorit pentru persoanele tinere la început de carierã. Existã însã relatãri ºi despre

cadre didactice tinere, dedicate.

Cum majoritatea datelor statistice nu sunt dezagregate pentru a putea identifica ºcoli cu

majoritate romã a populaþiei ºcolare, este dificil de determinat dacã fluctuaþia cadrelor

didactice la aceste ºcoli este mai mare. Însã relatãrile reflectã faptul cã rata de fluctuaþie

a cadrelor este mai mare în comparaþie cu alte ºcoli.261

258 Prenton, Vizita experþilor, 2005, p. 39.

259 Keith Prenton, Raport final conþinând observaþiile experþilor, WYG International, 2006,

nepublicat, pp. 15-16, (în cele ce urmeazã, Prenton, Raport final). Report pregãtit pentru

proiectul Phare 2003 Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate.

260 REF, Studiul de analizã a nevoilor, p. 20.

261 Ulrich, Raport studii de caz.
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Datele furnizate într-un studiu din 2002 subliniazã cã fluctuaþia cadrelor didactice este

mai mare în ºcoli cu o majoritate de elevi romi, comparativ cu tendinþa generalã de

fluctuaþie a cadrelor didactice în sistemul de învãþãmânt. De exemplu, de ºase ori mai

multe grãdiniþe raporteazã fluctuaþia cadrelor în grãdiniþele cu copii predominant romi

(peste 70 la sutã romi) decât în grãdiniþele din ansamblul sistemului de învãþãmânt.262

55..22 RReezzuullttaattee  ººccoollaarree

Existã teste naþionale în clasa a VIII-a (examen de capacitate / testare naþionalã) ºi în clasa

a XII-a (bacalaureat). Rezultatele testãrilor naþionale din finele clasei a VIII-a indicã dacã

elevii vor continua la ºcoalã profesionalã sau la un liceu teoretic. Deºi nu existã dovezi

clare din anul ºcolar 2005/2006 referitoare la rezultatele obþinute de elevii romi la acest

punct critic al sistemului de învãþãmânt, interviurile reflectã rezultatele mai slabe

obþinute de elevii romi.263 Rezultatele trebuie coroborate ºi cu rata ridicatã a

abandonului ºcolar în cazul elevilor romi la nivel secundar. Datele mai vechi indicã

faptul cã în ºcolile din mediul rural procentul elevilor romi care finalizeazã ºcoala cu

testare naþionalã este mult mai scãzut decât media tutoror copiilor din aceste ºcoli.

Studiile realizate pentru prezentul raport au relevat faptul cã în unele localitãþi cadrele

didactice cred cã motivul principal al eºecului ºcolar este frecvenþa slabã a elevilor.

Copiii romi sunt absenþi pe perioade variabile atunci când îºi însoþesc pãrinþii care

cãlãtoresc pentru comerþ sau pentru munci agricole sezoniere. Un cadru didactic a

remarcat: „Vin azi [la ºcoalã], iar mâine pleacã într-un alt sat ºi nu pot recupera ce pierd

cât lipsesc."264

În cadrul proiectului PHARE 2003, s-au înregistrat date referitoare la progresul ºcolar

înregistrat de 31.205 elevi din 111 ºcoli din cele 12 judeþe participante la proiect.265

Douã treimi din ºcoli ºi circa 56 la sutã din elevi au fost localizaþi în mediul rural. Circa

42 la sutã din elevi s-au identificat ca romi. Raportul asupra progresului conclude

urmãtoarele:

• Proporþia elevilor romi care au obþinut „I" (insuficient) a scãzut de la 12,2 la

sutã în semestrul I la 9,7 la sutã în semestrul al doilea. În semestrul I, 12,2 la

sutã din elevii romi identificaþi cu nevoi  educaþionale speciale au primit

calificative „I", procent care în semestrul al doilea a scãzut la doar 5,6 la sutã.

• Proporþia elevilor scade semnificativ între clasa I ºi a VIII-a, de la circa 50 la

sutã în ciclul primar la 36 la sutã în cel gimnazial.

262 Jigãu ºi Surdu, Participarea ºcolarã a copiilor romi, p. 65.

263 Interviu cu Gheorghe Sarãu, Bucureºti, 24 octombrie 2006, la Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii.

264 Studiu de caz ªimleu Silvaniei.
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• La începutul clasei a VIII-a, doar 29 la sutã din elevi erau romi, ceea ce indicã

o ratã de abandon scãzutã de-a lungul celor 8 ani.

• La matematicã, proporþia elevilor romi care nu au primit note de trecere a

scãzut de la 15,2 la sutã în semestrul I la 12,2 la sutã în semestrul II.

• Este încã prea puþinã schimbare în proporþia elevilor romi care primesc note

de 7 ºi peste.

• Proporþia elevilor ne-romi care nu primesc note de trecere a scãzut la ambele

discipline.

• Proporþia bãieþilor romi care nu au primit note de trecere a scãzut de la 15,4

la 12,9, în timp ce cea a fetelor rome care nu au primit note de trecere a

scãzut de la 10,2 la 7,7 la sutã.

• A existat o scãdere semnificativã în proporþia copiilor cu CES care au primit

note de 5 sau mai puþin (la nivel secundar), scãzând de la 16,3 la sutã în

semestrul I la 11,1 la sutã în semestrul II.266

Rezultatele ºcolare din anul ºcolar precedent nu sunt disponibile pentru comparaþie.

Însã ºcolile au raportat o îmbunãtãþire a rezultatelor ºcolare. Rapoartele trimestriale ºi

autoevaluarea ºcolilor indicã corelaþii între educaþia remedialã ºi programele de sprijin

de dupã-masa ºi îmbunãtãþirea rezultatelor ºcolare ale. Raportul de progres la sfârºitul

semestrului II a arãtat urmãtoarele lucruri:

• La limba românã, rata de eºec a elevilor a scãzut de la 12,2 la sutã în semestrul

I la 9,8 la sutã în semestrul II. Aceasta este o scãdere de 20 la sutã.

• La matematicã, rata de eºec a elevilor romi a scãzut de la 13,3 la sutã în

semestrul I la 9,7 al sutã în semestrul II. Aceasta este o scãdere de circa 14 la

sutã.

• La limba românã, procentul elevilor romi care au primit FB sau B a crescut

de la 33,9 la sutã la 34,5 la sutã.

• La matematicã, procentul elevilor romi care au primit FB sau B a scãzut

puþin, dar procentul celor care au luat FB a crescut slab de la 10,8 la 11,1 la

sutã.

• La nivel secundar, la limba românã, rata de eºec pentru elevii romi a scãzut

de la 12,8 la sutã în semestrul I la 10,2 la sutã în semestrul II. Aceasta este o

scãdere de 20 la sutã.

• La matematicã, rata de eºec a elevilor romi a scãzut de la 15,2 la sutã în

semestrul I la 12,2 la sutã în semestrul II. Aceasta este o scãdere de 20 la sutã.

265 Vezi Nigel Simister, Raport de progres.

266 Vezi Simister, Raport de progres, p. 23.
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• La limba românã, procentul elevilor care au primit FB sau B a scãzut puþin

• La matematicã procentul elevilor care au primit FB sau B a crescut uºor, dar

diferenþa este nesemnificativã.267

Datele despre procentul elevilor care repetã clasa nu sunt disponibile la nivel naþional.

O nouã bazã de date realizatã în 2005/2006 asigura astfel de date începând din anul

ºcolar 2006/2007.268

Ca ºi în cazul altor indicatori, nu existã date referitoare la performanþa ºcolarã a elevilor

romi la competiþiile ºcolare, deoarece datele nu sunt prezentate în funcþie de etnie. Sunt

date disponibile despre participanþii la olimpiada de limba romani doar. Datele despre

literaþia funcþionalã în clasa a patra nu sunt disponibile pentru categorii de elevi romi ºi

ne-romi. Nu existã o medie cunoscutã la nivel naþional. 

Existã însã informaþii referitoare la rata de analfabetism la toate grupurile de vârstã

pentru populaþia romã:

TTaabbeelluull  2211::  RRaattaa  ddee  aannaallffaabbeettiissmm  llaa  ppooppuullaaþþiiaa  rroommãã,,  ppee  ggrruuppee  ddee  vvâârrssttãã  ((22000022))

SSuurrssaa:: ISE, ICCV, MEC269

Alte surse oferã urmãtoarele date despre rata de literaþie / alfabetizare, nu despre cea de

analfabetism:

267 Informaþii oferite de echipa de asistenþã tehnicã a WYG International pentru UIP-MEdC. Vezi

Raport final asupra proiectului Phare 2003 Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate,

octombrie 2006, disponibil la http://www.imcconsulting.ro., nepublicat.

268 Software ºi baza de date au fost dezvoltate în cadrul proiectului Phare "Acces la educaþie".

269 MEdC, ISE, UNICEF, ICCV, Participarea ºcolarã a copiilor romi: Probleme, soluþii, actori, 

p. 48.

http://www.imcconsulting.ro
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TTaabbeelluull  2222::  RRaatteellee  ggeenneerraallee  ddee  lliitteerraaþþiiee  //  aallffaabbeettiizzaarree  --  ppeennttrruu  rroommii  ººii  

nnee--rroommii  ((22000055))

SSuurrssaa:: UNDP, Grupuri vulnerabile

55..33 SSttaannddaarrddee  ccuurrrriiccuullaarree

În prezentarea Curriculumului Naþional se afirmã cã „standardele curriculare de

performanþã sunt standarde naþionale ºi ele sunt absolut necesare atunci când se

realizeazã o diversificare a ofertei educaþionale".270 Standardele reprezintã pentru toþi

elevii un sistem de referinþã echivalent la sfârºitul anului ºcolar; ele sunt specificãri ale

performanþei care se referã la cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini fixate de curriculum. Se

presupune cã standardele (care sunt centrate pe elevi) sunt relevante din punctul de

vedere al motivãrii elevilor pentru învãþare.

Standardele curriculare de performanþã sunt de asemenea criterii de evaluare a calitãþii

procesului de predare. Cum mulþi elevi romi nu mai frecventeazã ºcoala la nivel

secundar sau nu participã la testarea naþionalã sau nu obþin rezultate bune la testarea de

la sfârºitul clasei a opta, acest fapt se reflectã negativ asupra profesorilor ºi poate afecta

nivelul de satisfacþie a muncii.

Toate ºcolile de masã folosesc acelaºi curriculum naþional. Însã ºcolile sunt încurajate sã

elaboreze curriculum la decizia ºcolii pentru a reflecta caracteristicile comunitãþii locale

ºi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieþei forþei de muncã ºi a oportunitãþilor din

regiune.271 Când a fost lansat de Ministerul Educaþiei în 1997, curriculumul la decizia

ºcolii a fost gândit sã reprezinte pânã la 30 la sutã din curriculumul ºcolar. De atunci,

procentul a descrescut gradual ºi aratã cã în ciuda caracterului inovator, o politicã bunã

poate eºua din cauza dificultãþilor de implementare: profesorii trebuie sã parcurgã

270 Planul Cadru pentru Învãþãmânt, Bucureºti: 2002, disponibil la http://cnc.ise.ro/.

271 Ordinul Ministrului nr. 3638 din 11 aprilie referitor la Curriculumul la decizia ºcolii

reglementat în Repere pentru Curriculumul Naþional, disponibil la http://www.cnc.ro.

http://cnc.ise.ro
http://www.cnc.ro
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materia ºi nu ar mai adãuga la sarcina de predare ore în plus faþã de cele obligatorii la

disciplinele obiºnuite,  nu sunt fonduri disponibile pentru profesori ºi resursele ºcolilor

nu permit implementarea unui numãr atât de mare de cursuri opþionale.272

Proiectul de descentralizare (vezi secþiunea 3.1) se concentreazã pe responsabilitatea ºi

iniþiativa ºcolii în dezvoltarea unor curricule la decizia ºcolii realizate pentru a rãspunde

la nevoile elevilor ºi ale comunitãþii locale (tendinþelor pieþei forþelor de muncã).

Proiectul PHARE 2003 a încurajat dezvoltarea unui curriculum la decizia ºcolii legat de

istoria ºi tradiþiile romilor, de cultura romã. A fost elaborat un ghid intitulat

„Curriculumul la decizia ºcolii într-un mediu incluziv", pentru cadre didactice pe tema

curriculumului la decizia ºcolii pentru a fi utilizat în formare ºi diseminat în ºcoli."273

S-au realizat de asemenea module adiþionale pentru curriculumul programului „A Doua

ªansã" la disciplina Limba ºi cultura romani.274

În ºcolile de masã, standardele naþionale prevãd cã la sfârºitul clasei a doua elevii trebuie

sã ºtie sã citeascã ºi sã scrie. Nu sunt standarde specifice pentru scris ºi citit pentru elevii

care urmeazã curriculumul ºcolilor speciale. Principiul de bazã este sã se urmeze ritmul

individual al elevului ºi sã se ofere oportunitãþi de învãþare optime ºi sprijin pentru elevi

cu nevoi speciale. Elevii nu pot rãmâne repetenþi, repetenþia nu este permisã în cazul

elevilor cu nevoi educaþionale speciale. Elevii cu dizabilitãþi integraþi în clasele din

învãþãmântul de masã sunt evaluaþi individual, pe baza unor planuri de intervenþie

personalizate, concepute pentru a fi urmate atât de cadrul didactic de la clasã, cât ºi de

cel de sprijin.

Proiectul PHARE 2003 a sprijinit înfiinþarea unor centre de resurse pentru educaþie

incluzivã, în care se asigurã materialele de sprijin ºi îndrumare pentru cadre didactice de

la clasã ºi pentru cele itinerante, pentru ca acestea sã poatã rãspunde cât mai eficient

nevoilor elevilor. În cadrul proiectului, s-au schiþat 82 de cursuri. Au fost elaborate

diferite curricule pe teme legate de educaþia pentru romi, limba ºi cultura romani,

educaþie pentru combaterea prejudecãþilor, educaþie interculturalã. Circa o treime din

cursuri folosesc educaþia civicã ºi alte discipline din curriculumul de bazã sau materii

opþionale (cum ar fi geografia, istoria) pentru a introduce teme legate de diversitatea

etnicã ºi culturalã, de compoziþia multietnicã a þãrii, a oraºului sau satului.

Pentru a atinge standardele curriculare, ºcolile implicate în PHARE 2003 au iniþiat

programe de „ºcoalã de dupã ºcoalã"  sau educaþie remedialã. Un numãr total de 6521

copii au beneficiat de pe urma unor astfel de programe. Însã în majoritatea cazurilor

numãrul total se referã la grupuri de copii incluºi în diverse activitãþi (cum ar fi

272 Informaþii colectate în timpul cercetãrii de teren efectuate pentru realizarea celor 14 studii de

caz elaborate în cadrul proiectului Phare 2003. Vezi Ulrich, Raport asupra studiilor de caz.

273 Maria Kovacs, Curriculum la decizia ºcolii într-un mediu incluziv, Centrul „Step by Step",

Bucureºti, 2006.

274 Au fost publicate cinci ghiduri pentru elevi ºi pentru profesori. Acestea pot fi descãrcate de pe

portalul MEdC la http://www.edu.ro.

http://www.edu.ro
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programele de dupã-masã sau grãdiniþele estivale). 344 copii au primit sprijin

suplimentar de la profesori itineranþi sau de sprijin sau au participat la activitãþile

centrelor de resurse. Datele oferite se bazeazã pe surse diferite, cum ar fi catalogul

educaþiei remediale, contracte individuale de muncã (pentru profesorii de sprijin),

portofoliile cadrelor didactice, portofoliile elevilor, planuri de intervenþie personalizate,

fiºe de observare, fiºe de lucru, produse ale elevilor, minute ale comisiei de evaluare, fiºe

de verificare ºi formulare de monitorizare.275

55..44 PPrraaccttiicciillee  ddee  llaa  ccllaassãã  ººii  ppeeddaaggooggiiaa

La începutul anilor 1990, cercetãrile cu privire la elevii romi în ºcolile din România au

relevat practicile didactice marcate de pãrtinire, de centrarea pe profesor, de stereotipii,

de lipsa motivaþiei pentru instruirea individualizatã, de curriculumul nerelevant, de

lipsa predãrii remediale, de o imagine de sine ºi stimã de sine scãzute la elevii ºi pãrinþii

romi.276

Graþie diferitelor proiecte ºi cursuri de formare oferite de ONG-uri în România în

ultimii zece ani, existã diferite abordãri ale practicilor la clasã ºi ale pedagogiei. Unele

abordãri includ metodologii alternative de citire ºi scriere, focalizate pe respectul culturii

individuale ca bazã a învãþãrii prin cooperare ºi a individualizãrii educaþiei.277 O altã

abordare subliniazã reþeaua centralã de reprezentãri mutuale în rândurile romilor ºi ne-

romilor ºi se centreazã pe stima de sine a copilului rom ca factor crucial care trebuie luat

în calcul de cadrele didactice.278

Institutul Intercultural Timiºoara a dezvoltat mai multe proiecte în domeniul

pedagogiei ºi practicii predãrii, cu centrare pe o abordare constructivistã ºi pe

oportunitãþi de învãþãmânt la distanþã  pentru formarea continuã a profesorilor.279

Formãrile oferite de ONG-ul Salvaþi Copiii au abordat atât problematica Romanipen-

ului (identificarea culturalã romã) cât ºi strategiile de predare ºi învãþare la nivelul clasei.

Într-un alt proiect intitulat ªanse Egale ºi Dezvoltare ªcolarã în Comunitãþile de Romi

s-au realizat un numãr mare de materiale ºi ghiduri pentru profesori".280

275 Informaþii furnizate în Raportul final al proiectului  Phare 2003 Acces la educaþie pentru

grupuri dezavantajate, circulat în cadrul proiectului, nepublicat, 2006, WYG International.

276 Adela Rogojinaru, în limba englezã „School Development and Individualised Education" Roma

Education Resource Book Educational Issues, Methods and Practice, Language and Culture,

Budapest: OSI, 1997 (în cele ce urmeazã, Rogojinaru, „School Development").

277 Rogojinaru, „School Development".

278 Cãtãlina Ulrich et al., "Romii: construirea strategiilor de rezistenþ? la frustrare", în

RROMATHAN: Studii despre romi, Nr. 2, 1997.

279 Vezi website-ul la adresa http://www.intercultural.ro.

280 Ambele proiecte au fost implementate cu Institutul Olandez pentru Curriculum ºi Centrul

Educaþia 2000+ ºi s-au central pe stimularea schimbãrii instituþionale ºi pe sprijinul total al

http://www.intercultural.ro
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O serie de ghiduri pentru profesori abordeazã diferite aspecte cum ar fi educaþia

interculturalã, managementul clasei, învãþarea prin cooperare ºi implicarea familiei. Alte

publicaþii au fost elaborate pe baza proiectului iniþial, vizând aspecte precum „Citirea ºi

Scrierea în Medii Culturale Bilingve" ºi „Învãþarea Bazatã pe Proiect". Formãrile oferite

în cadrul proiectului MATRA au urmat câteva principii importante: sã fie practice, sã

inspire profesorii, sã foloseascã materiale publicate disponibile (ghidurile cadrelor

didactice), sã stimuleze comunicarea între profesori, ºcoli ºi sã fie transdisciplinare

(temele parcurse la formãri sã fie legate de diferitele componente, de ex. implicarea

familii, educaþia interculturalã). Experþi români au elaborat proiecte de cercetare,

programe de formare ºi materiale pentru cadre didactice pentru a rãspunde mai adecvat

nevoilor educaþionale, afective ºi sociale ale copiilor în medii multiculturale.281

O altã contribuþie importantã la formarea cadrelor didactice (cu acoperire naþionalã) a

fost oferitã prin metodologia „Step by Step", implementatã de Centrul pentru Educaþie

ºi Dezvoltare profesionalã Step by Step. Aceasta constã în centrarea pe copil, practicile

democratice la clasã, învãþarea prin joc, implicarea pãrinþilor ºi învãþarea prin cooperare. 

Majoritatea formãrilor recurg la abordarea constructivistã (cunoºtinþele se construiesc

de cãtre cel care învaþã, nu sunt ceva din afarã) ºi la învãþare experienþialã în procesul

formãrii cadrelor didactice. Metodele interactive, gândirea criticã, lucrul în grupuri ºi

relaþiile pozitive dintre formabili reprezintã aspecte cheie ale activitãþilor de formare a

cadrelor didactice. Sunt multe alte exemple de formare pentru cadre didactice care

lucreazã în medii multiculturale. În ciuda varietãþii ºi numãrului, impactul la nivelul

ºcolii  ºi mai ales al clasei nu este documentat suficient.

Este dificil sã se urmãreascã acele cadre didactice care au fost formate în diferite

domenii, cercetãrile în acest domeniu sunt o raritate, iar dezvoltarea pedagogicã este un

proces de duratã. Deºi existã iniþiative notabile (precum cele menþionate mai sus) care

au influenþã la nivelul clasei, existã dificultãþi legate de formarea cadrelor didactice în

cadrul acestor proiecte. De exemplu, în ºcolile cu un numãr mare de elevi romi

fluctuaþia cadrelor didactice este mai mare comparativ cu alte ºcoli. Unii profesori nu

sunt titulari ºi la începutul anului ºcolar urmãtor vor lucra la o altã ºcoalã. Este probabil

cã la începutul unui nou an ºcolar cadrele didactice formate în anul ºcolar precedent sã

se fi mutat la o altã ºcoalã. Participarea la formare contribuie la abilitãþi de predare mai

bune, ceea ce conduce la o imagine profesionalã de sine mai bunã. Acest lucru face

posibil ca un cadru didactic format sã câºtige credite profesionale ºi sã candideze pentru

un loc mai bun într-o ºcoalã „mai bunã".282

acþiunilor de a adapta înfãþiºarea ºcolii pentru a rãspunde nevoilor elevilor ºi pãrinþilor. Pentru

mai multe informaþii, vezi http://www.cedu.ro ºi http://www.egale.ro, Proiectele au fost

implementate cu sprijinul schemei de finanþare MATRA a Ministerului Afacerilor Externe

Olandez.

281 Gheorghe Sarãu, Anca Nedelcu Butuca, Lucian Ciolan, Dakmara Georgescu, Mihaela Ionescu

ºi Serban Iosifescu au publicat lucrãri în acest domeniu.

282 Date compilate din diferite cercetãri de teren: Butuca Anca, Ulrich Catalina, Mardar Nicolai,

Mariana Koseba ºi Silvia Varbanova, în limba englezã: „Roma Children in Schools: Social

http://www.cedu.ro
http://www.egale.ro
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Experienþa acumulatã în diferitele proiecte a fãcut posibilã în ultima vreme formularea

unor standarde instituþionale ºi de predare.283 Începând cu 2000, s-au pilotat diferite

materiale de formare ºi de predare, iar experienþele pozitive câºtigate în diverse proiecte

sunt acum diseminate la o scarã mai largã. Din ce în ce mai multe inspectorate judeþene

au exprimat dorinþa de a implementa asemenea standarde în toate ºcolile. Agenþia

Românã pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Preuniversitar (ARACIP) a

elaborat standarde cu scopul de a monitoriza respectarea standardelor de calitate  în

toate ºcolile. Existã diferite categorii de standarde (care vor fi supuse dezbaterii publice

în curând), referitor la structurile instituþionale, administrative ºi manageriale, dotãrile

/ infrastructura ºcolilor, resursele umane, curriculumul, rezultatele obþinute în învãþare,

activitatea ºtiinþificã ºi financiarã a instituþiei.284

Studiul foarte complex: privind impactul noului curriculum în învãþãmântul

obligatoriu, ªcoala la rãscruce285 a arãtat cã majoritatea profesorilor din România vãd

rezultatele transferului de  cunoºtinþe mai mult ca un produs decât un rezultat. Predarea

constã în principal în prelegeri ºi memorare, iar construirea cunoºtinþelor ca proces este

prea puþin folositã. Mai mult, conceptul de cunoºtinþe este valorizat în ºi pentru sine iar

aplicarea cunoºtinþelor în lumea realã nu este încurajatã. Acest lucru denotã atitudinea

majoritãþii cadrelor didactice faþã de schimbare ºi inhibã progresul în învãþare al elevilor.

Mai specific, impactul formãrii ºi utilizarea materialelor care sã consolideze identitatea

romã reprezintã un aspect important. Fiecare proiect a avut propriul sistem de

monitorizare ºi evaluare, precum ºi produsele proprii. Pe lângã asta, se efectueazã

evaluare externã dupã o perioadã de timp pentru a observa impactul intervenþiei.

Rapoarte de evaluare care reflectã practici de predare ºi pedagogii au fost pregãtite în

mai multe cazuri:

Perceptions and Self-Esteem" (HESP contract 2000/263/2000), nepublicat; Ulrich, Raport

asupra studiilor de caz (2006, WYG International, nepublicat); Cãtãlina Ulrich, Alexandru

Criºan, Simona Moldovan, Nancy Green, Raport de evaluare a proiectului "ªanse egale pentru

copiii romi prin dezvoltare ºcolarã ºi implicarea pãrinþilor", 28 aprilie 2002, disponibil la

http://www.osi.hu/esp/rei/Documents/EvaluationRomaniaFinalDraftcolumbiareport2002.doc

(în cele ce urmeazã, C. Ulrich et al., ªanse egale pentru copiii romi prin dezvoltare ºcolarã).

283 De exemplu, instrumental managerial de autoevaluare a fost dezvoltat în cadrul proiectului

ªanse egale în 2001-2002. Vezi: ªerban Iosifescu, Dezvoltarea instituþionalã în comunitãþile cu

rromi, ghid de autoevaluare, caiet de autoevaluare ºi modele de instrumente de autoevaluare.

Bucureºti: Editura Humanitas CEDU, 2003 disponibil la http://www.egale.ro (accesat la 7

Martie 2007). Cartea are trei pãrþi: auto-evaluare, ghid de auto-evaluare a ºcolii, caiet de lucru

de autoevaluare ºi instrumente de autoevaluare. Proiectul Phare 2003 a furnizat liste de

verificare care sã fie folosite de cãtre echipele managerial ale ºcolilor ºi de cãtre cadrele didactice

(disponibil la http://www.imcconsulting.ro.). Ambele proiecte au pilotat standard ºi indicatori

referitor la educaþia de calitate în ºcolile cu elevi romi.

284 Informaþii oferite de ªerban Iosifescu, Preºedintele ARACIP.

285 Vlãsceanu, ªcoala la rãscruce. Continuitate ºi schimbare în curriculumul obligatoriu.

http://www.osi.hu/esp/rei/Documents/EvaluationRomaniaFinalDraftcolumbiareport2002.doc
http://www.egale.ro
http://www.imcconsulting.ro
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Raportul de evaluare a proiectului CEDU/MATRA „ªanse egale pentru copiii romi

prin dezvoltare ºcolarã", implementat începând din 2001 pânã în 2004, furnizeazã date

referitoare la rezultatele proiectului pe perioada respectivã:

• Capacitatea sporitã a ºcolii de a defini, rezolva ºi evalua chestiuni specifice care

þin de educaþia copiilor ºi tinerilor romi;

• Înlocuirea unui stil de management inert cu o abordare activã la toate nivelurile

manageriale: cultura de dependenþã totalã de resursele oferite de stat a fost

expusã unei serioase provocãri de abordarea proiectului ºi multe ºcoli au o

atitudine diferitã în ce priveºte asistenþa primitã ºi numeroasele abilitãþi

dezvoltate pentru a avea iniþiative de succes;

• O abordare mai individualizatã a elevilor;

• Abordarea în acelaºi timp a factorilor ºcolari, familiali ºi socio-economici a fãcut

posibilã obþinerea rezultatelor pozitive în schimbarea etosului ºcolii ºi al clasei;

• Schimbarea etosului ºcolii: nivelul de participare în viaþa ºcolii a elevilor romi s-

a îmbunãtãþit (nu implicarea simplã, formalã).286

O altã evaluare efectuatã în cadrul proiectului „ªanse egale pentru copiii romi prin

dezvoltare ºcolarã",287 s-a centrat pe efectul formãrii asupra clasei ca mediu de învãþare.

Analiza a vizat mediul fizic, afectiv ºi social al clasei. Studiul, efectuat de o echipã de

cercetare internaþionalã în 2002 a arãtat cã peste trei pãtrimi din profesori au gãsit utile

o gamã variatã de activitãþi, inclusiv lucrul în grupuri, activitãþile de învãþare prin

cooperare, activitãþile extracurriculare (cluburile de lecturã, expoziþiile etc.), activitãþile

interculturale ºi alte activitãþi care promoveazã cultura roma. Profesorii au descris

impactul activitãþilor astfel: "o mai bunã înþelegere mutualã, acceptare reciprocã",

„respect pentru valorile culturale", „prejudecãþi ºi stereotipuri reduse". În acelaºi timp,

activitãþile extraºcolare au îmbunãtãþit „relaþiile dintre elevi-elevi, elevi-profesori ºi elevi-

profesori-pãrinþi".288 Un detaliu important este cã proiectul „ªanse Egale" a avut douã

etape: prima etapã a început în 1998 ºi s-a încheiat în 2000; a doua etapã, un proiect de

continuare, a început în 2000 ºi s-a încheiat în 2003, cu unele activitãþi care au continuat

pânã în 2004. Ambele etape au fost implementate de aceleaºi organizaþii: MATRA ºi

CEDU (înainte de Fundaþia pentru o Societate Deschisã), iar unele ºcoli au fost

implicate mai îndelung. Durata ºi continuarea experienþei a fãcut posibil ca unele ºcoli sã

devinã o resursã pentru alte ºcoli la nivelul judeþului în cadrul unor proiecte ulterioare.

286 Cãtãlina Ulrich, Alexandru Criºan, Simona Moldovan, Nancy Green, Raport de evaluare a

proiectului „ªanse egale pentru copiii romi prin programe de dezvoltare ºcolarã ºi implicarea

pãrinþilor", 28 aprilie 2002, disponibil la http://www.osi.hu/esp/rei/Documents/

EvaluationRomaniaFinalDraftcolumbiareport2002.doc (în cele ce urmeazã Ulrich et al.,

Evaluarea proiectului "ªanse Egale").

287 Ulrich et al., Evaluarea proiectului "ªanse egale".

288 Ulrich, Studii de caz.

http://www.osi.hu/esp/rei/Documents


114

A C C E S E G A L L A E D U C A Þ I E D E C A L I T A T E P E N T R U R O M I

O P E N S O C I E T Y I N S T I T U T E 2007  

Rapoartele de evaluare pe proiectul PHARE 2003 sunt un alt exemplu de evaluare în

acest domeniu. Diferitele rapoarte furnizate de echipa de  asistenþã tehnicã au scos la

luminã diferite aspecte ale activitãþilor proiectului. De exemplu, Raportul asupra

Studiilor de caz pentru proiectul PHARE 2003 (care se referã la un eºantion de zece la

sutã din ºcolile din pilot) documenteazã impactul formãrii cadrelor didactice asupra

practicilor educaþionale. Cercetarea a concluzionat cã profesorii au realizat urmãtoarele:

• Majoritatea celor care au participat la formare au conºtientizat mai bine ce este

incluziunea ºi care sunt caracteristicile individuale ale elevilor.

• În circa jumãtate din cazuri, s-au dezvoltat profesional; au solicitat ºi alte cursuri

de formare, au câºtigat mai multe credite profesionale ºi ºi-au îmbunãtãþit poziþia

profesionalã, au devenit mai activi ºi mai vizibili în întâlnirile ºi evenimentele

profesionale.

• ªi-au dezvoltat abilitãþile de comunicare ºi de construire a echipei - în

majoritatea ºcolilor formarea a contribuit la intercunoaºterea cadrelor didactice

ºi i-a ajutat sã socializeze. Sistemul de schimburi, condiþiile de navetã în zonele

rurale ºi lipsa comunicãrii între cadrele didactice de la nivelul primar ºi cele de la

nivel secundar oferã prea puþine ocazii de construire a echipelor în ºcoli.

• Au reflectat mai profund asupra unor aspecte profesionale - au conºtientizat

scopurile altor proiecte ºi asemãnãrile dintre acestea; cadrele didactice au

comparat diferitele cursuri, materialele ºi experienþa câºtigatã în diferitele

proiecte, cum ar fi „ªanse egale" ºi „Proiectul Învãþãmântului Rural".289

Aceste concluzii sunt asemãnãtoare celor expuse în raportul proiectului „ªanse Egale".

Mai specific, rapoartele realizate de echipa de asistenþã tehnicã a proiectului Phare 2003

a extras concluzii valoroase privind formarea cadrelor didactice. Deºi formarea are un

efect asupra tuturor profesorilor care iau parte la ea - mulþi participanþi au lãudat

sesiunile despre metode active - deseori ei s-au întors la metodele tradiþionale când au

ajuns la clasã. În circa jumãtate din cazurile studiate, rapoartele au identificat o

îmbunãtãþire a resurselor disponibile pentru elevi în sala de clasã; într-un procent mai

mic de clase, rapoartele au remarcat un impact mai profund, cum ar fi „lecþii active ºi

interactive, colaborare autenticã în grupuri, sarcini diferenþiate pentru a rãspunde

nevoilor grupului, expunerea produselor recente ale învãþãrii, comunicare prietenoasã

elev-profesor."290 Formarea a avut mai puþin succes în cazul cadrelor didactice din

învãþãmântul secundar, unde rapoartele au arãtat cã profesorii deja erau presaþi de

materia multã pe care o au de parcurs pentru ca elevii sã facã faþã cerinþelor evaluãrii.291

Alte concluzii importante ale unor segmente diferite de studii reflectã corelarea între:

289 Ulrich, Studii de caz.

290 Keith Prenton, Raport final asupra proiectului Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate,

WYG International, 2006; ºi Ulrich, Studii de caz.

291 Ulrich, Studii de caz.
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• Abilitãþile de predare ale profesorului ºi „asumarea riscului" de a folosi noi

metode;

• Expunerea profesorului la diferite tipuri de cursuri de formare;

• Sprijinul ºi îndrumarea oferite cadrelor didactice dupã proiect sporesc impactul

formãrilor la nivelul ºcolii ºi la cel al profesorului;

• Motivarea profesorului pentru a munci într-un mediu dezavantajat ºi dezvoltarea

profesionalã;

• Reºedinþa cadrului didactic: profesorii navetiºti au mai puþin timp de petrecut la

ºcoalã ºi par sã fie mai puþin interesaþi de formare ºi de activitãþi în ºcoalã ºi

comunitate;

• Profesorii imitã ca strategie preferatã de inovare; vizitele reciproce la lecþie ºi

lecþiile demonstrative au un impact mai mare decât cursurile de formare.

Nu existã date referitoare la procentul cadrelor didactice care folosesc abilitãþile

dezvoltate în aceste cursuri de formare. Unele cadre didactice pot fi numãrate de mai

multe ori ca participanþi la formare deoarece ºcoala lor a fost implicatã în mai multe

proiecte. Este posibil, de asemenea, ca acele cadre didactice care au fost formate sã nu

lucreze în aceleaºi ºcoli sau în sistemul de învãþãmânt. Deºi este dificil de evaluat, în

majoritatea proiectelor a existat puþin sprijin acordat cadrelor didactice dupã încheierea

proiectului. Acele ºcoli care beneficiazã de diferite proiecte ºi în acest mod au perioade

mai lungi la dispoziþie pentru „a digera" schimbãrile par sã fie cei mai de succes. ªcolile

din Phare 2001 ºi Phare 2003 au beneficiat de sprijinul CCD ºi de asistenþa unui agent

local de implementare ca parte a echipei de asistenþã tehnicã. Unele persoane au raportat

cã este nevoie de sprijin consistent ºi formare continuã.

55..55 RReellaaþþiiii  ººccooaallãã--ccoommuunniittaattee

Conform Legii Învãþãmântului, existã mai multe structuri în care sunt reprezentaþi

pãrinþii.292

Consiliul de Administraþie are un rol de factor de decizie în administrarea ºi în

organizarea activitãþilor ºcolare. Consiliul de Administraþie este delegat de Consiliul

local sã gestioneze infrastructura ºcolii - clãdirile, pãmântul, echipamentele, materialele

ºi altele. Consiliul de Administraþie este consultat în deciziile privind planificarea ºcolarã

anualã, încadrarea personalului ºi bugetul, raportul general asupra calitãþii educaþiei din

ºcoala respectivã ºi promovarea mãsurilor de ajustare ºi planul general de dezvoltare

ºcolarã. Consiliul de Administraþie include 9-15 membri, inclusiv reprezentantul

pãrinþilor. Ceilalþi membri sunt directorul ºcolii, directorul adjunct, reprezentantul

292 Legea Învãþãmântului, Art. 145.
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consiliului local, reprezentantul primãriei, maximum cinci cadre didactice ºi

reprezentanþi ai patronatelor locale. 

Reprezentanþii pãrinþilor sunt membri ai Consiliului de Administraþie precum ºi ai

Comisiei pentru evaluarea ºi asigurarea calitãþii. Membrii Comisiei mai includ: un

coordonator, cel mult trei cadre didactice alese de Consiliul profesoral, un reprezentant

al sindicatului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al elevilor (în licee)

ºi reprezentanþi ai minoritãþilor etnice. Rolul acestei structuri este sã evalueze ºi sã

asigure calitatea educaþiei ºi funcþionarea ºcolii în conformitate cu standardele existente.

Pãrinþii sunt reprezentaþi de asemenea, la nivelul fiecãrei clase pin participarea la

ºedinþele cu pãrinþii, împreunã cu profesorii ºi reprezentanþii elevilor. 

Pãrinþii trebuie sã constituie comitetul de pãrinþi la nivelul fiecãrei clase ºi sã colaboreze

strâns cu dirigintele. La nivelul ºcolii,  Consiliul Reprezentativ al pãrinþilor include toþi

preºedinþii comitetelor de pãrinþi din fiecare clasã. Criteriile de monitorizare a calitãþii

ºcolii subliniazã participarea pãrinþilor în luarea deciziilor precum ºi satisfacþia pãrinþilor

cu calitatea educaþiei oferite copiilor. Nu existã dovezi din care sã putem deduce cã

pãrinþii romi se implicã activ în astfel de comitete.

Raportul de Evaluare pe proiectul „ªanse Egale" subliniazã stadiile ºi provocãrile

confruntate în domeniul implicãrii pãrinþilor.293 Numeroase proiecte constatã cã

implicarea pãrinþilor este un lucru dificil. Mulþi pãrinþi nu au cultura asociaþiilor

pãrinþilor sau sentimentul de implicare în viaþa ºcolii, deoarece în trecut nu au fost

implicaþi în astfel de activitãþi.  În plus, în comunitãþile dezavantajate nivelul de

încredere în educaþie ºi în ºcoalã este scãzut.294

În concluzia pe care o formuleazã, evaluarea realizatã în cadrul proiectului

CEDU/MATRA „ªanse Egale" (la nivelul ºcoli ºi la nivel naþional) constatã: „Implicarea

pãrinþilor este atât cheia cât ºi scopul strategic pe care îl urmãrim în proiect".295

Evaluarea a reþinut cã întâlnirile regionale dintre pãrinþi ºi profesori au constituit

oportunitãþi reale pentru ca participanþii sã discute despre educaþia romilor ºi sã lege

ºcoala cu comunitatea romã mai extinsã. În stadiile ulterioare ale proiectului a apãrut

experienþa de a deveni mai activ în grupul din afara ºcolii, cum ar fi organizaþiile politice

sau asociaþiile regionale.296

Un raport de evaluare a primei faze a proiectului Phare „Acces la educaþie pentru

grupuri dezavantajate" (2001), pregãtit în 2004, a constatat cã existã dovezi cã pãrinþii

participã la lecþiile copiilor. Au fost invitaþi sã asiste la orã sau sã ajute cadrul didactic în

procesul de predare. De asemenea, pãrinþii au fost încurajaþi sã ajute la organizarea ºi

293 Ulrich et al., Evaluarea proiectului "ªanse Egale".

294 Ulrich et al., Evaluarea proiectului "ªanse Egale".

295 Ulrich et al., Evaluarea proiectului "ªanse Egale". 

296 Ulrich et al., Evaluarea proiectului "ªanse Egale".
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pregãtirea unor evenimente ºcolare.297 Deºi pãrinþii romi au fost reprezentaþi în organele

de decizie la nivelul ºcolii, nu au fost foarte mult implicaþi în luarea deciziilor privind

ºcoala: „Implicarea lor este la nivelul de informare ºi consultare. Uºa ºcolii este din ce în

ce mai deschisã cãtre ei, li se cere pãrerea despre activitãþile ºcolii ºi li se cere sã

contribuie cu muncã voluntarã."298

În cadrul proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate" (2003), au

participat 7.268 de membri ai comunitãþii în diverse activitãþi iniþiate de ºcoalã. Însã

concluzia este cã în ciuda activitãþilor raportate, cu câteva excepþii notabile, existã

puþine dovezi de implicare autenticã a pãrinþilor în planificare, management sau

participare realã în activitãþile proiectului. Raportul a identificat puþine dovezi cã

majoritatea comitetelor de sprijin ale proiectului au fost altceva decât grupuri

consultative cãrora li se raportau activitãþile proiectului. 299 Observaþiile de la întâlnirile

cu membrii comitetului de sprijin au scos la suprafaþã faptul cã nivelul de participare a

comunitãþii ºi activitatea de cooperare inter-instituþionalã variazã foarte mult de la un

judeþ la altul ºi de la o ºcoalã la alta. De exemplu, în Maramureº s-a înfiinþat un comitet

de coordonare la nivel înalt. În rapoartele trimestriale (noiembrie 2005-ianuarie 2006)

unele judeþe au raportat cã parteneriatul cu autoritãþile locale a devenit mai eficient ºi

cã existã un nivel sporit de implicare a autoritãþilor locale în viaþa ºcolii. Poliþia de

proximitate, preoþii ºi primarii au fost deseori implicaþi la nivel local. Deseori aceºtia au

fost figuri cheie în activitãþile de desegregare.300

Întâlnirile cu pãrinþii au relevat cã atitudinea pãrinþilor faþã de proiect a fost mai

degrabã influenþatã de condiþiile materiale, deºi pãrinþii au comentat mediul

educaþional îmbunãtãþit ºi au remarcat faptul cã elevii pãreau mai fericiþi la ºcoalã.301

Interviurile realizate cu pãrinþii romi ca parte a cercetãrii bazate pe studiile de caz (vezi

ºi Anexa 2) au indicat cã aceºtia au aºteptãri scãzute faþã de perspectiva educaþionalã a

copiilor lor. Primele rapoarte trimestriale din proiectul Phare 2003 Acces la educaþie

pentru grupuri dezavantajate" au subliniat cã pãrinþii nu erau încrezãtori în impactul

proiectului ºi credeau cã „nimic nu se va schimba". Atitudinile faþã de pãrinþii romi ºi

ne-romi au fost identificate ca bariere în calea schimbãrii".

297 Evaluarea a fost realizatã în 21 ºcoli din fiecare judeþ, atât în ºcoli mici (66 elevi în Dâmboviþa,

toþi romi), cât ºi în ºcoli foarte mari (1268 elevi, 20 la sutã romi), ºcoli cu clasele I-VIII sau doar

grãdiniþã, ºcoli din comunitãþi tradiþionale de romi (Calvini/Buzãu), ºcoli din comunitãþi mici

(rurale) ºi din comunitãþi foarte mari (Bucureºti). Vezi Godfrey Claff, Raport de evaluare a

componentei de dezvoltare a capacitãþilor, Bucureºti: IMC Consulting, 2004 raport nepublicat,

(în cele ce urmeazã, Claff, Raport de evaluare 2004).

298 Claff, Raport de evaluare 2004, p. 6.

299 Prenton, Raport final despre observaþiile experþilor, p. 22.

300 Prenton, Raport final despre observaþiile experþilor, p. 22.

301 Prenton, Raport final despre observaþiile experþilor, p. 22.
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ARACIP este responsabil cu elaborarea unui sistem de evaluare ºi a instrumentelor

necesare pentru ºcoli.302 Acestea includ numeroºi indicatori referitor la relaþia dintre

ºcoalã ºi comunitate. În plus, standardele ARACIP urmeazã Strategia Ministerului

Educaþiei de descentralizare a învãþãmântului preuniversitar, care prefigureazã efecte

importante ale procesului de descentralizare direct legate de pãrinþi: de la participare în

viaþa ºcolii ºi acces la informaþii pânã la participarea la evaluarea calitãþii serviciilor

educaþionale oferite de ºcoalã.303

55..66 AAttiittuuddiinnii  ddiissccrriimmiinnaattoorriiii

În cadrul proiectului PHARE 2003, experþii au raportat cã nu au observat nici o lecþie

unde profesorul a discriminat cu bunã ºtiinþã un copil, dar au fost preocupaþi de unele

comportamente frecvente care au fost neintenþionat exclusiviste (deºi paradoxal

profesorul probabil intenþiona exact opusul). De exemplu, unii profesori s-au arãtat

mândri copiii romi din clasa lor ºi de cei cu cerinþe educaþionale speciale, dorind sã arate

cã clasa este incluzivã, dar atrãgând atenþie neavenitã asupra copiilor.304 În multe ºcoli,

copiii cu dizabilitãþi au fost scoºi în evidenþã prin acordarea atenþiei exagerat de mari în

faþa vizitatorilor. De exemplu, despre unii copii se spunea în faþa lor ºi a colegilor cã au

„deficienþe foarte severe". Mulþi profesori folosesc etichete care reflectã cuvintele scrise

pe certificatele copiilor cu cerinþe educative speciale pentru a-i descrie.

Studiul de caz realizat pentru prezentul raport (vezi ºi Anexa 2) a arãtat cã aºteptãrile

cadrelor didactice faþã de elevii romi variazã considerabil. Interesul cadrelor didactice de

a beneficia de formare în problematica romilor tinde sã fie mai mare la nivelul ºcolilor

primare. Acest lucru se coreleazã cu observaþia cã la nivel primar clasele pot deveni mai

prietenoase ºi cã acele cadre didactice care predau la ciclul primar par sã utilizeze metode

de predare mai variate ºi mai adecvate. În cartierul Pustã Vale din ªimleu Silvaniei, un

pãrinte a remarcat: „[Copilul meu] este în clasa a cincea […] ºi nu ºtie nici mãcar sã-ºi

scrie numele corect. De ce a învãþat? Asta e educaþie? Trateazã copiii diferenþiat, copiii

din grupul nostru etnic pur ºi simplu nu învaþã, deºi ar fi trebuit sã înveþe."305

Copiii romi de la ºcoala din Cehei de lângã ªimleu Silvaniei (vezi secþiunea 3.3) au avut

parte de o serie de tratamente diferenþiate, începând cu alocarea unor spaþii inadecvate

pentru studiu, lipsa accesului la dotãri ºcolare ºi terminând cu ostilitatea colegilor

români ºi lipsa de motivaþie a cadrelor didactice. Unii pãrinþi care au fost intervievaþi în

cursul pregãtirii acestui raport ºi-au exprimat pãrerea cã deºi ºcoala din Pustã Vale este

segregatã, ar putea fi o opþiune preferabilã faþã de condiþiile din Cehei:

302 Masã rotundã OSI, Bucureºti, februarie 2007.

303 Vezi: Agenþia Românã pentru Asigurarea Calitãþii în Educaþie (ARACIP), Strategia de

Descentralizare a Învãþãmântului Preuniversitar, Anexa nr. 3 Efectele descentralizãrii, p. 31,

disponibil la http://www.aracip.edu.ro.

304 Prenton, Raport final despre observaþiile experþilor, p. 23.

305 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

http://www.aracip.edu.ro
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ªcoala asta nu am ales-o noi dar e mai bine aici cu ºcoala [decât la Cehei]

ºi sper cã o sã înveþe aici. E mai bine aici cã e mai aproape, copiii nu mai

merg cu hainele murdare când plouã primãvara sau toamna.306

ªcoala asta acum e pornitã din toamna asta. Aici n-or mai fi bãtuþi. Sã

înveþe aici în comunitate pentru cã aici umblã dupã ei sã îi înveþe. Nu cu

românii pentru cã atunci copiii romi o sã fie bãtuþi.307

Sunt mulþumit cã e aproape ºi cã nu e cine sã îi batã, acolo îi bãtea, era

drumul lung ºi întârzia. Bãteau copiii, nu învãþau copiii, erau probleme

cã veneau murdari, nu îi bãga în seamã, nici geamuri nu aveau. Vine un

frate pocãit care face cu ei ore de religie, de rugãciune face cu ei. Aici au

dragoste de ºcoalã, acolo mergeau ca la fier ars.308

La români mergeau întruna sã îi înveþe, pe ãºtia îi lãsa singuri fãrã foc în

clasã. Dumnezeu sã ne ajute ºi sã se ocupe de ei cu adevãrat la ºcoala

asta.309

CNCD a considerat cã la ºcoala din Cehei au existat tratamente discriminatorii, dar

mãsurile luate pentru a aborda situaþia au continuat sã menþinã segregarea ºi sã

întãreascã viziunea cã integrarea este dãunãtoare copiilor implicaþi. Însã potrivit cadrelor

didactice, unii pãrinþi romi sunt conºtienþi cã segregarea completã a ºcolii noi ar putea

sã nu fie soluþia preferabilã.310

Raportul pregãtit despre ºcolile pentru romi ca parte a proiectului Phare 2003 „Acces la

educaþie pentru grupuri dezavantajate" a evidenþiat cã în ºcolile majoritar rome

aºteptãrile faþã de elevi erau scãzute: "dacã elevii învaþã sã scrie ºi sã citeascã ºi terminã

opt clase, asta este privit ca un rezultat bun. Intrarea la ºcoala de arte ºi meserii pentru

pregãtire profesionalã este privitã ca o realizare foarte bunã. Universitatea a fost foarte

rar menþionatã, dacã a fost vreodatã, ca aspiraþie a elevilor."311

Studiul „Educaþia copiilor romi din România: descriere, dificultãþi, soluþii" discutã

maniera în care sistemul de învãþãmânt românesc se ocupã (sau nu) de integrarea

copiilor romi în învãþãmântul public.312 Este foarte greu de evaluat nivelul de respect

sau de calitate a relaþiilor sociale sau climatul ºcolii în întregul sistem de învãþãmânt, cu

306 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

307 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

308 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

309 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

310 Interviu cu pãrinte din Pustã Vale, 15 octombrie 2006, studio de caz ªimleu Silvaniei.

311 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, p. 6.

312 Teodor Cozma, Constantin Cucoº ºi Mariana Momanu, Educaþia romilor în România:

dificultãþi, soluþii, Editura Polirom, 2000, (în cele ce urmeazã, Cozma et al., Educaþia copiilor

romi în România).
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privire la romi ºi la ne-romi. Diferitele studii de teren reflectã comentarii diferite de

ambele pãrþi: romi ºi ne-romi. Gama de comentarii variazã de la înþelegere reciprocã la

respingere ºi discriminare. Un studiu efectuat la o ºcoalã aratã cã existã disponibilitate

de partea copiilor romi de a frecventa ºcolile mixte (cu romi ºi ne-romi), dar de partea

copiilor majoritari ºi a pãrinþilor acestora nu existã disponibilitate de acceptare a romilor

ca egali.313

La nivelul Inspectoratului ºi al personalului didactic este uºor de observat cã se folosesc

concepte cheie cum ar fi respectul, diversitatea interculturalism, multiculturalism,

incluziune, stimã de sine, sprijin afectiv etc. Noile reglementãri referitoare la

managementul calitãþii sunt reflectate în documentele manageriale, unde misiunea

ºcolii ºi planurile de dezvoltare reflectã nevoile elevilor ºi diversitatea culturalã a

comunitãþii. Comentariile pãrinþilor sunt  mai puþin corecte politic (comparativ cu ale

cadrelor didactice) ºi exprimã atitudini negative faþã de romi pornind de la sãrãcie ºi

aspecte legate de sãnãtate. În a doua fazã a proiectului Phare 2003 „Acces la educaþie

pentru grupuri dezavantajate", majoritatea comentariilor negative împotriva romilor au

fost exprimate în legãturã cu desegregarea.314

Cercetarea efectuatã de Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD)

lansatã în octombrie 2004 (reprezentativã pe un eºantion la nivel naþional) oferã niºte

indicatori ai atitudinilor comune faþã de romi.315 De exemplu, la întrebarea „Cât de des

crezi cã se întâmplã aceastã situaþie în viaþa de zi cu zi: o persoanã suferã pentru cã este

de etnie romã", rãspunsurile deseori au arãtat un nivel semnificativ de discriminare în

relaþia cu ocuparea, autoritãþile ºi ºcoala.

În ce priveºte distanþa socialã între populaþie ºi romi, rezultatele aceluiaºi studiu indicã

faptul cã în viaþa de zi cu zi contactul între romi ºi ne-romi este deseori limitat.

313 Cozma et al., Educaþia copiilor romi în România, p. 20.

314 Andruszkiewicz, Desegregarea ºcolilor, pp. 6-10; Ulrich, Studiu de caz multiplu, p. 30.

315 Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNCD), Barometrul de Opinie privind

Discriminarea în România. Bucureºti: CNCD, octombrie 2004 (în cele ce urmeazã, CNCD,

Barometru de Opinie Publicã).

316 CNCD, Barometru de Opinie Publicã.

317 CNCD, Barometru de Opinie Publicã.
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TTaabbeelluull  2233::  AAttiittuuddiinnii  ccoommuunnee  ffaaþþãã  ddee  rroommii  ((22000044))

Sursa: CNCD316

TTaabbeelluull  2244::  DDiissttaannþþaa  ssoocciiaallãã  ((22000044))

Sursa: CNCD317
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Este nevoie de astfel de studii despre distanþa socialã pentru a fi posibilã compararea

rezultatelor de-a lungul unei perioade ºi pentru a evalua impactul mãsurilor guvernului

asupra creºterii incluziunii sociale.

Un studiu recent de Laura Surdu ºi Mihai Surdu, Broadening the Agenda: The Status of

Romani Women in Romania,318 [Lãrgirea agendei: statutul femeilor rome în România]

analizeazã situaþia femeilor rome. Conform studiului, aproape un sfert dintre femeile

rome nu au beneficiat de educaþie formalã, comparativ cu bãrbaþii romi, dintre care

doar 15 la sutã nu au avut parte de ºcoalã. Aceste date sunt foarte relevante pentru

cariera educaþionalã a copiilor; importanþa aºteptãrilor pãrinþilor cu privire la munca ºi

viitorul copiilor este bine documentatã. Nivelul redus de educaþie se va reflecta probabil

în probleme legate de sarcinã, educaþie timpurie slabã, încurajare redusã pentru

motivaþie intrinsecã (la ºcoalã ºi în viaþa de zi cu zi), accentul pe scopuri apropiate, stimã

de sine redusã, nivel scãzut de autonomie ºi dependenþa de sistemul de asistenþã socialã. 

La nivelul ºcolii este semnificativã „agenda ascunsã", la fel ca ºi modelele de interacþiune

ºi comportament. În majoritatea cazurilor profesorii folosesc limbaj politic corect când

vorbesc despre elevi. Comentariile negative se referã la romi, mai ales reflectând distanþa

socialã documentatã în alte studii sociologice.319

Cercetãrile au arãtat de asemenea cã sãrãcia, care este deseori atributul minoritãþii rome,

poate avea un impact direct asupra atitudinilor discriminatorii ºi cã acei copii care

provin din medii foarte sãrace sunt deseori excluºi ºi hãrþuiþi de copiii majoritari. Un

cadru didactic a afirmat: „Ceilalþi copii nu acceptã copiii romi. I-ar sâcâi, i-ar bate, i-ar

ostraciza total."320

55..77 IInnssppeeccþþiiaa  ººccoollaarrãã

Datele referitoare la inspecþiile ºcolare sunt imprecise; existã multe tipuri diferite de

activitãþi de inspecþie, potrivit agendei ºi prioritãþilor inspectoratului, criteriile RODIS;

MARODIS,321 noile reglementãri ARACIP.322 Frecvenþa inspecþiilor este în general

318 Laura Surdu ºi Mihai Surdu, Broadening the Agenda: The Status of Romani Women in Romania,

Open Society Institute, Budapesta, martie 2006, disponibil la  http://www.soros.org/

initiatives/roma/articles_publications/publications/broadening_20060313 (accesat la 28

februarie 2007) (în cele ce urmeazã, Surdu, Lãrgirea agendei).

319 Vezi diferitele anchete de opinie: Barometrul de Opinie Publicã, disponibil pe website-ul

Fundaþiei pentru o Societate Deschisã http://www.osf.ro/ro/detalii_program.php?id_prog=18.

320 McDonald, "Roma in the Romanian Education System."

321 RODIS ºi MARODIS reprezintã abrevierea modelelor de inspecþie pilotate în sistemul de

învãþãmânt preuniversitar. Ambele modele presupun procesul de colectare de date de

profunzime calitative, subliniazã importanþa consultãrii beneficiarilor ºi participarea la viaþa

ºcolii, în procesele de luare a deciziilor. Satisfacþia beneficiarilor este un indicator important al

calitãþii educaþiei oferite de unitãþile ºcolare. 

http://www.soros.org
http://www.osf.ro/ro/detalii_program.php?id_prog=18
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determinatã de specificitatea problemei legate de ºcoala respectivã sau de comunitate.

Fiecare judeþ are un inspector pentru învãþãmântul pentru romi.

În privinþa Strategiei pentru Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor (vezi secþiunea 3.1.),

Ministerul Educaþiei a continuat programele care s-au dovedit eficiente mai devreme,

cum ar fi înfiinþarea postului de inspector cu învãþãmântul pentru romi în cadrul

Inspectoratelor ªcolare Judeþene.  Aceºtia sunt responsabili cu problemele educaþiei

romilor la nivel judeþean.  Inspectorii cu învãþãmântul pentru romi sunt în structura

administrativã a Inspectoratului ªcolar Judeþean. Îndrumarea lor este de competenþa

inspectorului cu învãþãmântul în limba romani, profesorul Gheorghe Sarãu, care le-a

oferit numeroase condiþii de schimburi de experienþã ºi i-a sprijinit în dezvoltarea

profesionalã. În prezent, în toate cele 42 de judeþe activeazã astfel de inspectori - 20

inspectori de etnie romã ºi 22 ne-romi.

În practicã, majoritatea inspectorilor cu învãþãmântul pentru romi lucreazã jumãtate

din timpul lor pe problemele romilor, iar cealaltã jumãtate pentru alte domenii, cum ar

fi învãþãmântul special. Toþi inspectorii au la dispoziþie resurse asemãnãtoare; Inspectorii

pentru romi nu primesc sprijin în plus. Majoritatea formãrii este oferitã de Minister

(profesorul Gheorghe Sarãu organizeazã întâlniri periodice la nivel naþional cu

inspectorii ºi profesorii de limba romani ºi le asigurã sprijin prin vizite de teren, de

exemplu) sau prin proiectele multianuale (cum ar fo proiectul Phare „Acces la educaþie

pentru grupuri dezavantajate"). Buletinul informativ electronic, reþeaua virtualã ºi

forumul electronic ajutã la informarea inspectorilor ºi fac posibilã împãrtãºirea

experienþelor ºi a bunelor practici).

Profesorul Sarãu afirmã cã practica a demonstrat cã, pe lângã sprijinul oferit de

inspectorii pentru romi, cea mai eficientã modalitate de sprijin pentru cadrele didactice

care lucreazã cu elevi romi este implicarea unui grup mixt, care sã includã un mediator

ºcolar, un specialist în didacticã pentru ºcolile cu un numãr mare de romi, profesorul de

limba romani ºi un cadru didactic ne-rom.323

Majoritatea inspectorilor pentru romi sunt copleºiþi de cantitatea de muncã pe care o

au. Proiectul Phare a ajutat la conºtientizarea numãrului ºi tipului de probleme cu care

se confruntã ºcolile în situaþii foarte dificile. În majoritatea ºcolilor implicate în a doua

etapã a proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate", s-a dezvoltat

un sistem de „tutorat", prin care ºcolile beneficiazã de monitorizare ºi asistenþã continuã

asiguratã de inspectori, formatori sau cadre didactice din ºcolile resursã.324 Nu existã

date consecvente disponibile despre calitatea ºi impactul unui asemenea sistem.

322 Activitatea ARACIP este diferitã de activitatea inspectoratelor.

323 Interviu cu Gheorghe Sarãu, Bucureºti, 28 octombrie 2006.

324 Acest lucru s-a afirmat în formularul de finanþare ºi strategia judeþului, vezi MEdC, Ghidul

solicitantului, la http://www.edu.ro/index.php/articles/c711/ (accesat la 10 martie 2007).

http://www.edu.ro/index.php/articles/c711
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AANNEEXXAA  11..  SSTTRRUUCCTTUURRAA AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVÃÃ

AA11..11 SSttrruuccttuurrãã  ººii  oorrggaanniizzaarree

În România, politicile educaþionale se bazeazã pe un set general de principii care includ

urmãtoarele:

• Educaþia se realizeazã pe întreaga duratã a vieþii, este liberã de restricþii sau

discriminare;

• Educaþia este o prioritate naþionalã;

• Educaþia nu trebuie sã fie subiectul unor influenþe ale diverselor ideologii

politice;

• Sistemul educaþional românesc este democratic, deschis la toate valorile

europene ºi universale;

• Sistemul educaþional trebuie sã asigure ºanse egale pentru toþi cetãþenii;

• Instituþiile publice trebuie sã asigure educaþie gratuitã la nivel preuniversitar,

precum ºi universitar în limita locurilor subvenþionate existente;

• Minoritãþile etnice au dreptul sã urmeze studiile în limba lor maternã;

• Reþeaua instituþiilor de învãþãmânt trebuie ajustatã permanent la dezvoltãrile

demografice ºi la nevoia de formare vocaþionalã;

• Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii este organul public central  care defineºte ºi

implementeazã politicile în domeniul educaþiei.325

La nivel preuniversitar, unitãþile de învãþãmânt de bazã sunt cele preºcolare ºi ºcolile din

învãþãmântul obligatoriu. ªcolile sunt subîmpãrþite în clase (una sau mai multe, în

funcþie de numãrul de elevi înscriºi). Profesorii sunt grupaþi, conform specializãrii lor,

în catedre. ªcolile sunt conduse de un director, un director adjunct, un consiliu de

administraþie ºi de consiliul profesoral. În zonele rurale existã ºcoli primare (doar clasele

I-IV) unde predarea se poate realiza simultan dacã numãrul elevilor este prea mic. În

învãþãmântul post-obligatoriu unitãþile de bazã sunt liceele, organizate în secþii ºi

profile, cu fiecare secþie mergând de la clasele a IX-a la a XII-a. ªcolile de elitã cu

rezultate deosebite vor primi titlul de „colegii naþionale".

Învãþãmântul pre-primar (nivel ISCED 0) este parte a sistemului de învãþãmânt. Acest

tip de învãþãmânt include copiii de la 3 la 6 ani ºi se realizeazã în instituþii specializate

numite grãdiniþe, majoritatea cãrora sunt publice. Copiii pot frecventa grãdiniþele

publice gratuit ºi opþional cu excepþia clasei pregãtitoare obligatorii, care poate fi

325 Constituþia României.
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efectuatã în grãdiniþe sau în ºcolile primare. Copiii pot frecventa clasa pregãtitoare de la

vârsta de cinci ani pânã la ºapte ani. Copiii trebui înscriºi în ciclul primar dacã împlinesc

vârsta de ºase ani pânã la începerea anului ºcolar, dar în anumite cazuri aprobate se poate

amâna înscrierea la aceastã vârstã.

Învãþãmântul obligatoriu dureazã 10 ani ºi include trei stadii:

• ªcoala Generalã Primarã (nivel ISCED 1, cu durata de patru ani, clasele I-IV) 

• ªcoala Generalã Gimnazialã (nivel ISCED 2, cu durata de patru ani) realizat în

clasele V-VIII 

• Învãþãmântul secundar (nivel ISCED 2, cu durata de patru ani - clasele IX-XII)

care poate oferi formare generalã, specializatã sau vocaþionalã ºi poate fi realizat

în licee generale sau specializate (ªcoala Profesionala sau ªcoala de Ucenici) sau în

ºcoli de arte ºi meserii (formare vocaþionalã clasele IX-X). 

• Învãþãmânt secundar superior (nivel ISCED 3) include ciclul avansat al liceului

(doi sau trei ani), precedat de un an suplimentar pentru absolvenþii

învãþãmântului de arte ºi meserii. Ciclul secundar avansat oferã educaþie generalã

ºi cursuri specializate care vor conduce la educaþie post-secundarã (nivelul post-

liceal ISCED 4) sau la învãþãmântul superior (ISCED 5).

Pe lângã ºcolile de masã menþionate mai sus, existã ºcoli speciale (ajutãtoare) pentru

copii cu dizabilitãþi intelectuale. Însã aceste ºcoli nu sunt pentru copiii cu dizabilitãþi

intelectuale severe. Pe lângã ºcolile speciale, existã un sistem de orfelinate (leagãn 0-6

ani; orfelinat; casã de copii) pentru acei copii care au fost abandonaþi sau luaþi de lângã

familiile lor din diverse cauze.326

În cadrul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii existã o structurã specializatã numitã

Direcþia Generalã pentru Învãþãmântul în Limbile Minoritãþilor, care este responsabilã

pentru elaborarea politicilor ºi strategiilor educaþionale ºi pentru organizarea ºi

conþinutul educaþiei în limbile minoritãþilor. Direcþia Generalã pentru Învãþãmântul în

Limbile Minoritãþilor are mandatul de a organiza, coordona, recomanda, aproba,

elabora  ºi analiza aspecte legate de învãþãmântul în limbile minoritãþilor.

În cadrul pentru Direcþiei Generale pentru Învãþãmântul în Limbile Minoritãþilor

existã un post de consilier responsabil cu educaþia pentru romi, în prezent ocupat de

Gheorghe Sarãu, un binecunoscut promotor ºi expert al limbii romani.

326 McDonald, "Roma in the Romanian Education System."
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AA11..22 RRoolluurrii  lleeggaallee  ººii  lluuaarreeaa  ddeecciizziiiilloorr

Managementul general al educaþiei la nivel naþional este asigurat de Ministerul

Educaþiei ºi Cercetãrii. Managementul educaþiei la fiecare nivel - naþional, regional

(judeþean) ºi local este reglementat de Legea Învãþãmântului.327 Conform Legii

Învãþãmântului, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii coordoneazã ºi supervizeazã sistemul

de învãþãmânt naþional, organizeazã reþeaua de învãþãmânt public, aprobã curricule,

programe ºi manuale pentru clasele primare ºi cele din învãþãmântul secundar, lanseazã

licitaþii pentru manuale ºcolare ºi asigurã finanþarea pentru publicarea acestora,

coordoneazã activitatea de cercetare, este responsabil cu formarea iniþialã ºi continuã a

cadrelor didactice. Unele din activitãþile ministerului se realizeazã de cãtre agenþii,

servicii ºi birouri specializate, sub autoritatea ministerului.

La nivel judeþean, învãþãmântul primar ºi secundar este coordonat de Inspectoratul

ªcolar Judeþean, a cãrui autoritate cuprinde toate unitãþile ºcolare de la nivel

preuniversitar. Inspectorii ºcolari judeþeni coopereazã cu Consiliile Locale în vederea

finanþãrii unitãþilor ºcolare din raza lor de acþiune, monitorizeazã modul în care

funcþioneazã reþeaua de învãþãmânt preuniversitar ºi organizeazã inspecþiile ºcolare,

asigurã aplicarea legii, precum ºi organizarea, managementul ºi realizarea procesului

instructiv-educativ. El transmite necesarul de cadre în reþeaua proprie Ministerului

Educaþiei ºi Cercetãrii spre aprobare, coordoneazã asigurarea personalului în ºcoli în

concordanþã cu Statutul cadrului didactic, organizeazã ºi orienteazã cursurile de formare

continuã pentru  cadrele didactice, precum ºi activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi alte

activitãþi complementare, coordoneazã organizarea examenelor de admitere ºi a

examenelor de absolvire în unitãþile de învãþãmânt, precum ºi concursurile ºcolare.

Inspectoratele pot înfiinþa grãdiniþe, ºcoli primare, ºcoli profesionale ºi de ucenici ºi

centre de cercetare în învãþãmântul public, cu acordul Ministerului Educaþiei.

În cadrul Ministerului Educaþiei funcþioneazã Direcþia Generalã Managementul

Resurselor Umane, care cuprinde douã structuri subordonate:

• Direcþia Formare ºi Dezvoltare Resurse Umane, unde existã un Serviciu Formare

Iniþialã ºi Perfecþionare;

• Direcþia Reþea ªcolarã ºi Politici de Personal.

În 2004 s-au selectat opt judeþe pilot pentru a implementa în cadrul unui proiect pilot

de descentralizare a învãþãmântului.328 Descentralizarea este conceputã ca un transfer de

autoritate, responsabilitate ºi resurse în privinþa luãrii de decizii, management general ºi

financiar spre unitãþile ºcolare ºi comunitatea localã. Procesul a început în 2005 ºi va

dura 5 ani, pânã la acoperirea întregii þãri. Curriculumul, evaluarea ºi certificarea,

reþelele ºcolare ºi fluxuri de elevi, managementul ºi gestionarea, resursele umane,

327 Legea Învãþãmântului.

328 Legea Nr. 354/2004 care modificã ºi completeazã Legea Învãþãmântului nr. 84/1995 ºi Legea

Nr. 349/2004 privind Statutul Personalului Didactic.
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politicile de finanþare reprezintã domeniile vizate de descentralizare. Efectele anticipate

în judeþele pilot sunt urmãtoarele: rãspunderea publicã, autonomia instituþionalã,

legãtura între decizie ºi educaþie, transparenþa luãrii deciziilor, mai buna valorificare a

resurselor umane, subsidiaritate, diversitate culturalã ºi etnicã, abordarea eticã a

serviciilor educaþionale.329

AA11..33 FFiinnaannþþaarreeaa  ººccoolliilloorr

Conform unui raport publicat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii în 2005, bugetul

României pentru educaþie a fost sub patru procente din PIB (vezi Tabelul A1),

comparativ cu cheltuielile publice pe educaþie în þãrile UE de aproximativ cinci-ºase la

sutã.

TTaabbeelluull  AA11::  CChheellttuuiieellii  ppuubblliiccee  ccuu  îînnvvããþþããmmâânnttuull,,  ccaa  pprroocceenntt  ddiinn  PPIIBB  ((22000055))

SSuurrssaa:: MEdC330

Evaluãrile indicã faptul cã cheltuielile publice sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile

financiare, de la infrastructurã la salarii.331 Noile propuneri legislative legate de

descentralizarea administraþiei publice vor delega mai multã responsabilitate cãtre

autoritãþile locale în privinþa cheltuielilor pe educaþie. Aceasta va permite o participare

sporitã a resurselor locale la finanþarea sistemului public de învãþãmânt ºi va facilita

înfiinþarea unor ºcoli private.

329 MEdC, http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&filed (accesat la 27

februarie 2007).

330 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, pp. 37-45, date selectate.

331 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, pp. 37-45, date selectate.

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&filed
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Fondurile pentru învãþãmânt sunt colectate prima datã la nivel local, în principal din

taxa pe valoarea adãugatã, iar apoi aprobate anual prin Legea Bugetului de Stat; ele sunt

apoi direcþionate cãtre bugetele locale ºi distribuite de autoritãþile locale responsabile

cãtre ºcoli.

O estimare a Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (2005) aratã cã cheltuielile pe elev în

2006 au fost de 340 Euro332, ceea ce reprezintã toate costurile legate de activitãþile

educaþionale ce revin unui elev. Dupã cum se observã în Tabelul A2, o estimare a

Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii (2005) aratã cã aproape 97 la sutã din costurile pe

elev provin din bugetul administraþiei locale (Consiliile Locale).

TTaabbeelluull  AA22::  CCoossttuurrii  ppee  eelleevv  --  ddeeffaallccaarree  ppee  ssuurrssee  ddee  vveenniitt  ((22000011--22000055))

SSuurrssaa::  MEdC333

Cheltuielile cu personalul solicitã mult din buget, dupã cum se observã în Tabelul A3,

care aratã cã din bugetul total, peste 75 la sutã se cheltuiesc cu personalul, ceea ce este

un procent ridicat. Rezultatul este nivelul scãzut al cheltuielilor cu infrastructura ºi

materialele. Ambele indicã faptul cã formula de finanþare nu este urmãritã corect sau cã

educaþia în general este subfinanþatã.

332 MEdC, Proiect de raport despre starea sistemului naþional de învãþãmânt 2006, Bucureºti, 2006,

p. 14.

333 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, pp. 37-45, date selectate.
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TTaabbeelluull  AA33::  CChheellttuuiieellii  eessttiimmaattee  ccuu  ppeerrssoonnaalluull  ddiinn  îînnvvããþþããmmâânntt  ccaa  pprroocceenntt  ddiinn

ttoottaalluull  cchheellttuuiieelliilloorr  ººccoolliilloorr,,  ppee  nniivveellee  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt  ((22000011--22000055))

SSuurrssaa:: MEdC334

TTaabbeelluull  AA44::  CChheellttuuiieellii  ttoottaallee  ppee  îînnvvããþþããmmâânntt  --  ddeeffaallccaarree  ppee  nniivveellee  ddee  îînnvvããþþããmmâânntt

SSuurrssaa::  MEdC335

Pentru a finaliza procesul de descentralizare pânã în 2010, procesul educaþional va

trebui sã plaseze în centru elevii în locul profesorilor ºi sã permitã o mai bunã gestionare

a fondurilor, o creºtere a procentului din PIB la 5.0 la sutã (16.4 milioane RON).

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a primit un buget suplimentar de 1,126 milioane

Euro în 2006.

334 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, pp. 37-45, date selectate.

335 MEdC, Raport asupra stãrii sistemului naþional de învãþãmânt 2005, pp. 37-45, date selectate.
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AANNEEXXAA  22..  SSTTUUDDIIII DDEE CCAAZZ

Pentru fiecare raport de þarã din prezenta serie de rapoarte EUMAP „Acces egal la

educaþie de calitate pentru romi", s-au elaborat câte trei studii de caz pentru a

suplimenta ºi corobora datele adunate din alte surse. Informaþiile din studiile de caz

sunt integrate în corpul fiecãrui raport de þarã. Anexa 2 include detalii suplimentare din

fiecare locaþie unde s-au realizat studiile de caz. În România aceste trei locaþii sunt: satul

Bobeºti (judeþul Ilfov), municipiul Roman (judeþul Neamþ) ºi oraºul ªimleu Silvaniei

(judeþul Sãlaj).

AA22..11 SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz::  ssaattuull  BBoobbeeººttii

A2.1.1 Unitatea administrativã

Comuna Glina este situatã în judeþul Ilfov, în periferia sudicã a capitalei, la o distanþã

de aproximativ 3 km de Bucureºti. Satele care aparþin comunei Glina sunt Glina, Cãþelu

ºi Bobeºti.

La recensãmântul din anul 2002 comuna Glina înregistra un numãr de 7147

locuitori336 din care: 5921 români, 1222 romi, 2 maghiari ºi 2 bulgari. Conform acestor

date, procentul romilor la nivelul comunei Glina era la data recensãmântului de 17,09

la sutã.

Potrivit declaraþiilor primarului, comunitatea romilor din Bobeºti este cea mai

numeroasã având aproximativ 500 de persoane care ºi-au declarat oficial, la

recensãmânt, apartenenþa la etnia romilor. În opinia primarului, datele de recensãmânt

subevalueazã dimensiunea populaþiei rome, numãrul real al etnicilor romi fiind de

aproximativ 1000 de persoane.337 Din consiliul local fac parte ºi ºase consilieri etnici

romi, care au fost promovaþi pe listele partidelor parlamentare.

Potrivit primarului, alocaþiile bugetare se fac în funcþie de necesitãþile cele mai

stringente ºi nu în funcþie de componenþa etnicã a localitãþilor sau strãzilor care compun

comuna Glina. În anul 2006, de exemplu, ºcoala din Bobeºti a primit prin buget o

alocaþie de 2,5 miliarde lei (250.000 RON sau 75.000 Euro) pentru modernizarea

infrastructurii.338

A2.1.2 Comunitatea romilor din Bobeºti

Comunitatea romilor din Bobeºti este formatã din romi de vatrã, dintre care o parte ºi-

au pãstrat meseria tradiþionalã de lãutari. Infrastructura comunitãþii este subdezvoltatã,

336 Recensãmântul din 2002.

337 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.

338 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.



131

R O M Â N I A

E U M O N I T O R I N G A N D A D V O C A C Y P R O G R A M ( E U M A P )  

drumurile sunt de pãmânt, impracticabile atunci când plouã sau pe timp de iarnã, în

localitate nu existã reþea de apã curentã ºi de canalizare sau de gaze. Comunitatea din

Bobeºti este racordatã la reþeaua de energie electricã. Condiþiile de locuit sunt precare,

majoritatea locuinþelor fiind improvizate din resturi de materiale de construcþii

recuperate de la groapa de gunoi „Ochiul boului", aflatã în apropierea localitãþii. La data

vizitei în comunitate era vizibil faptul cã nu exista o colectare a gunoiului în

comunitatea Bobeºti, cantitãþi mari de gunoi menajer fiind depozitate pe strãzile din

comunitate. Începând din ianuarie 2007, a demarat un proiect cu finanþare externã care

vizeazã între altele ºi introducerea alimentãrii cu apã ºi reþea de canalizare pentru

comuna Glina. Proiectul ar urma sã se finalizeze în decembrie 2009.339

Mare majoritate a romilor din Bobeºti au un nivel scãzut de educaþie ºi nu au calificãri

care sã le permitã sã obþinã un loc de muncã stabil. Potrivit estimãrilor inspectorului

pentru romi, doar un procent de 10 zece la sutã dintre romii din comunitate lucreazã

în Bucureºti, restul obþinându-ºi veniturile din ajutorul social, din alocaþia pentru copii

ºi din recuperarea ºi valorificarea deºeurilor din groapa de gunoi din vecinãtate.340 O

situaþie mai bunã o au romii care practicã lãutãria ºi cei care au reuºit sã lucreze pentru

o perioadã în strãinãtate. Potrivit primarului comunitatea ar fi divizatã în douã

categorii, jumãtate dintre romi trãind la limita sãrãciei, iar cealaltã jumãtate având

venituri decente obþinute din munca în strãinãtate. 341 Primarul localitãþii ne-a declarat

cã în prezent existã 130 familii de romi care au dosare de ajutor social.342 Bugetul unei

familii de romi beneficiare de ajutor social este de aproximativ 300 RON (85 Euro) pe

lunã.

Potrivit inspectorului pentru romi, aproximativ 40 la sutã dintre romii din Bobeºti sunt

vorbitori ai limbii romani.343 Pe de altã parte, opinia primarului este aceea cã toþi romii

din comunitatea Bobeºti sunt cunoscãtori ai limbii romani.344 Potrivit directorului

ºcolii, numãrul romilor care nu au fost niciodatã înscriºi la ºcoalã ar fi de aproximativ 2

la sutã din totalul acestora.345

Populaþia de vârstã ºcolarã la nivelul comunei Glina ºi în satul Bobeºti este în scãdere,

potrivit celor spuse de primar.346

339 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007. Informaþii despre proiect

sunt disponibile pe website-ul Primãriei Municipiului Bucureºti  http://www1.pmb.ro/pmb/

primar/ proiecte/externa_nerambursabila.htm (accesat la 3 martie 2007).

340 Interviu cu inspectorul pentru învãþãmântul în romani, 22 februarie 2007.

341 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.

342 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.

343 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.

344 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007

345 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

346 Interviu cu Manole Marin, primarul din Glina, 22 februarie 2007.

http://www1.pmb.ro/pmb
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A2.1.3 Educaþia

ªcoala ºi reþeaua de învãþãmânt

ªcoala nr. 3 Bobeºti a fost înfiinþatã ºi a început activitatea în anul 1962. Iniþial, ºcoala

a fost una de nivel I-X ºi a funcþionat ca o ºcoalã de acest nivel pânã în anul ºcolar 1991-

1992. Începând cu acest an ºcolar, ºcoala ºi-a restrâns activitatea la nivelul claselor I -

VIII. ªcoala are ºi douã grupe de grãdiniþã, cu un total de circa 40 copii. În prezent, se

construieºte o grãdiniþã nouã, în cadrul unui proiect finanþat de primãrie.

În prezent efectivul de elevi al ºcolii nr. 3 Bobeºti este de 170 elevi în clasele de ciclu

primar ºi secundar inferior. Cu excepþia unui elev român, transferat disciplinar la ºcoala

din Bobeºti, toþi ceilalþi elevi sunt de etnie romã.

Condiþii materiale

În urmã cu câþiva ani, ºcoala a intrat într-un proces de modernizare care a vizat

introducerea apei curente, a încãlzirii centrale, mutarea toaletelor în interiorul ºcolii,

zugrãvirea interioarã a spaþiilor ºcolare, înlocuirea vechilor ferestre ºi uºi. Aceastã

investiþie în infrastructurã a fost realizatã de cãtre primãrie. Mobilierul ºcolii a fost ºi el

înlocuit cu unul nou, primit de la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii. Însã ºi în prezent

sunt probleme legate de condiþiile din ºcoalã, „ºcoala ar avea nevoie de canalizare, acum

avem fosã septicã, ceea ce nu e de ajuns" [..]"347

ªcoala are un singur computer, utilizat de cãtre director ºi personalul ºcolii. În aceste

condiþii, elevii nu beneficiazã de cursuri de informaticã ºi nu au acces la calculator. Nu

existã telefon fix, nici fax.

ªcoala a primit ºi unele dotãri pentru laboratorul de fizicã, planºe ºi mulaje pentru

biologie ºi cãrþi care au intrat în dotarea bibliotecii, înfiinþatã cu un an în urmã. Alte

materiale didactice sunt depãºite, iar laboratorul de chimie nu este funcþional: „nu avem

substanþe, sau microscoape, iar planºele sunt în majoritate vechi ºi ar trebui

schimbate."348

ªcoala nu dispune de o salã de sport ºi nici de un teren de sport, deºi curtea ºcolii are o

suprafaþã mare. Curtea ºcolii are un aspect neîngrijit, gardurile sunt rupte pe alocuri ºi

gunoaie menajere sunt vizibile în perimetrul ºcolii.

Resurse umane

ªcoala se confruntã cu o mare fluctuaþie de personal, potrivit declaraþiilor directorului.

Din cele 13 cadre didactice care formeazã corpul profesoral al ºcolii, doar ºase cadre

347 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

348 Interviuri cu cadre didactice, Bobeºti, 22 februarie 2007.



133

R O M Â N I A

E U M O N I T O R I N G A N D A D V O C A C Y P R O G R A M ( E U M A P )  

didactice sunt titulare,349 ºapte cadre didactice fiind suplinitoare care predau în toate

cele trei ºcoli de pe teritoriul comunei Glina. Acest fenomen al fluctuaþiei de personal

este prezent în special în cazul învãþãtorilor, care "se titularizeazã ºi pe urmã se

transferã".350 Fenomenul fluctuaþiei de personal se manifestã deopotrivã în cazul

cadrelor didactice titulare ºi a suplinitorilor. În unele situaþii, ºcoala din Bobeºti

reprezintã pentru cadrele didactice doar un loc de muncã temporar cu o duratã de la

câteva luni pânã la un an ("unii stau doar câteva luni, alþii stau doar un an"),351 un

periplu necesar pentru a putea obþine transferul la ºcolile din oraº sau la ºcoli din

vecinãtate, mai bogate ca dotãri ºi cu rezultate mai bune. 

Cazurile în care învãþãtorii stau doi sau trei ani în funcþie sunt considerate a fi "cazuri

fericite". Fluctuaþia de personal este principala problemã a ºcolii în opinia directorului

instituþiei. "Aº elimina aceastã fluctuaþie. Nu l-aº angaja dacã aº ºti dinainte cã vine

pentru un an ºi în anul urmãtor îºi cere transferul". Din cele 13 cadre didactice ale ºcolii

doar douã au domiciliul în comuna Glina, restul de 11 fãcând naveta în aceastã

localitate.

Fluctuaþia a fost ºi mai mare în anii anteriori. Astfel, potrivit informaþiilor puse la

dispoziþie de inspectoratul ºcolar, în anul ºcolar 2003-2004, fluctuaþia la nivelul ciclului

primar a fost de 27 la sutã, iar la nivelul ciclului gimnazial de peste 50 la sutã.352 În anul

ºcolar 2004-2005, potrivit datelor furnizate de inspectoratul ºcolar, din 19 cadre

didactice angajate în ºcoalã, 14 erau necalificate ºi patru în curs de calificare.353

ªcoala are un profesor de limba romani ºi ºi-a propus sã angajeze un al doilea. Toþi elevii

ºcolii Bobeºti studiazã limba romani.

ªcoala are angajat un psihopedagog care este prezent în ºcoalã doar patru ore pe

sãptãmânã. Rolul sãu ar fi acela de consiliere a elevilor ºi a profesorilor din ºcoalã, deºi

pânã acum singurele interacþiuni pe care acesta le-a avut, datoritã numãrului mic de ore,

au fost cu elevii ºcolii.

ªcoala nu dispune de un mediator ºcolar, deºi cadrele didactice intervievate considerã cã

prezenþa acestuia ar fi necesarã ºi ar putea sã îmbunãtãþeascã relaþia cu comunitatea ºi

frecvenþa ºcolarã a copiilor.354

349 Cadrele didactice titular au trecut un examen ºi au un contract de muncã permanent sã lucreze

în ºcoala respectivã. Cadrele didactice suplinitoare poate cã au dat examenul, dar nu l-au trecut,

astfel încât contractul lor e pe o perioadã limitatã, pe durata unui an ºcolar. La începutul fiecãrui

an ºcolar, cadrele didactice suplinitoare vor ocupa posturile vacante din sistem. Cadrele

didactice suplinitoare pot fi calificate sau necalificate.

350 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

351 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

352 Informaþii furnizate de Inspectoratul ªcolar Ilfov.

353 Informaþii furnizate de Inspectoratul ªcolar Ilfov.

354 Interviuri cu cadre didactice, Bobeºti, 22 februarie 2007.
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Modele de segregare

Cadrele didactice care predau în aceastã ºcoalã de mai mulþi ani au mãrturisit cã atunci

când s-a înfiinþat ºi încã o perioadã bunã, ºcoala a fost mixtã din punct de vedere etnic,

iar la început a fost preponderent cu elevi români.

Acum 15 - 20 de ani, ºcoala aceasta avea ºi 80 la sutã români. Deci pânã

la revoluþie. Dupã revoluþie a optat fiecare la alte ºcoli, la Bucureºti, Glina,

Cãþelu. Mulþi au cãutat ºcoli prin oraº. Dupã ce s-a construit ºcoala în

Glina, mai modernã, atunci s-au reaºezat iarãºi. ªcoala fiind cât mai

aproape de locuinþã, sigur cã pãrintele opteazã sã fie cât mai aproape de

ºcoalã.355

Procesul de segregare s-a petrecut gradat în perioada de tranziþie de dupã 1990 prin

retragerea copiilor români de la aceastã ºcoalã. Una dintre învãþãtoare cu o vechime de

12 ani în ºcoalã ne spune cã, la angajarea ei în ºcoalã, colectivul de elevi avea încã un

procent de 30-40 la sutã elevi români. Aceeaºi învãþãtoare a relatat cã de-a lungul

timpului, pãrinþii au preferat sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã în Bucureºti:

Au început sã îi ducã în Ozana [cartier al Bucureºtiului]  de când au

început sã îºi ia maºini: e la modã, e în oraº, e în Bucureºti. În plus,

copiilor le face plãcere sã facã aceastã micã cãlãtorie zilnicã în oraº, e un

fel de distracþie pentru ei. Nu cred cã ºcolile din Bucureºti sunt neapãrat

mai bune. Avem un copil care s-a transferat în clasa VI-a la noi dintr-o

ºcoalã din Ozana ºi e foarte slab la învãþãturã.356

Procesul de segregare nu are exclusiv o dimensiune etnicã, ci ºi una socialã. Astfel

retragerea elevilor de la ºcoala Bobeºti ºi înscrierea lor în alte ºcoli din comunã sau în

Bucureºti are loc ºi în cazul unor familii de romi mai înstãrite, nu doar în cazul

familiilor de români. Acest fenomen de evitare a ºcolii din Bobeºti de cãtre romi este

însã mult mai puþin prezent decât în cazul românilor. Potrivit estimãrilor profesorilor,

aproximativ 2-3 la sutã dintre romii din Bobeºti aleg sã înscrie copiii la alte ºcoli din

comunã sau în Bucureºti.357 Una din ºcolile pentru care opteazã ºi pãrinþii romi care,

potrivit domiciliului ar intra în zona de arondare a ºcolii Bobeºti, este ºcoala nr.1 Glina,

ºcoalã aflatã la doar un kilometru distanþã de ºcoala din Bobeºti. La ºcoala nr. 1 Glina,

10-15 la sutã dintre elevii înscriºi au domiciliul în Bobeºti. Motivele pãrinþilor din

Bobeºti de a trimite copiii la ºcoala nr. 1 Glina sunt corpul profesoral considerat a fi

unul mai bun, dotãrile materiale mai bune ºi o mai mare siguranþã a copiilor în ºcoalã

ºi în perimetrul ºcolii.358

În ºcoala nr. 1 Glina, deºi romii sunt distribuiþi câte 2-3 elevi în fiecare clasã, existã o

clasã segregatã la nivelul clasei a patra (clasa a IV-a B) în care elevii romii predominã.

355 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

356 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

357 Interviuri cu cadre didactice, Bobeºti, 22 februarie 2007.

358 Interviuri cu pãrinþi, Bobeºti, 22 februarie 2007.
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Potrivit inspectorului ºcolar, nu se pot lua mãsuri pentru sancþionarea acestui caz de

segregare a copiilor romi într-o clasã separatã, datoritã faptului cã elevii acestei clase nu

se identificã ca fiind romi ºi, mai mult, notificarea pentru interzicerea segregãrii nu

prevede sancþiuni.359

Toate cadrele didactice intervievate considerã cã ar fi dezirabil ca ºcoala sã aibã ºi elevi

români:

Am vrea sã atragem cât mai mulþi români, acum cã ºcoala s-a modernizat

[...] e o ºcoalã care dacã ar fi popularizatã mai mult, ar putea atrage ºi elevi

români [...] eu duc aceastã propagandã verbal.360

Împreunã cu alte ºcoli din judeþ, ªcoala Bobeºti a realizat o aplicaþie pentru programul

Phare 2005 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate" prin care se propune ca

aceastã ºcoalã sã devinã una „magnet" pentru copiii români din localitate, care în

prezent fac naveta în Bucureºti sau în satele învecinate. Decizia de finanþare nu s-a luat

încã ºi va depinde de calitatea propunerii de finanþare înaintatã de Inspectorul ªcolar

Judeþean Ilfov.

Rezultate ºcolare

Rezultatele ºcolare la clasele I-IV sunt mai degrabã slabe deºi, potrivit directorului de

ºcoalã, nu ar exista cazuri de analfabetism funcþional: "[la sfârºitul clasei a IV-a] sunt

unii care citesc mai greu ºi unii care citesc pe silabe".361 Însã potrivit unei alte surse,

„doi-trei elevi dintr-o clasã nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã"362. Nici la nivelul gimnazial

rezultatele nu sunt mai bune. În 2006-2007, nici unul dintre elevii care au terminat opt

clase nu au reuºit sã treacã examenul naþional, care le-ar fi permis sã îºi continue studiile

la liceu; nici în anii precedenþi rezultatele nu au fost mai bune:

Anul trecut din 15 elevi care trebuiau sã promoveze clasa a VIII-a, un

numãr de 14 elevi au rãmas corigenþi, iar cel care s-a prezentat nu a luat

examenul.

Explicaþiile oferite pentru eºecul ºcolar vizeazã exclusiv starea de sãrãcie a comunitãþii ºi

implicarea copiilor din ciclul gimnazial în diverse munci în gospodãrie sau în exteriorul

acesteia:

Comunitatea este una foarte sãracã. La ciclul primar, în clasele I-IV mai

vin, dar bãieþii crescând, unii pãrinþi îi iau ºi îi pun la muncã sau dacã vin

la ºcoalã, vin doar din când în când. Alþii pur ºi simplu nu mai au chef.363

359 Interviu cu inspectorul ºcolar, 22 februarie 2007.

360 Interviuri cu cadre didactice, Bobeºti, 22 februarie 2007.

361 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

362 Interviuri cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

363 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.
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Directorul a afirmat cã rezultatele ºcolare slabe se datoreazã în principal absenteismului,

o pãrere susþinutã de un raport al Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, care citeazã

ªcoala Bobeºti între ºcolile în care se înregistreazã un înalt grad de absenteism.364 Mai

mult, acelaºi raport atrage atenþia asupra faptului cã nu existã acþiuni de îmbunãtãþire a

frecvenþei ºcolare ºi cã întreaga responsabilitate pentru starea de fapt este plasatã de cãtre

cadrele didactice asupra familiilor.

În ºcolile în care sunt probleme legate de frecvenþa elevilor, programele de

remediere a acestora nu existã sau dacã existã ele nu dau rezultate

concrete, obiºnuindu-se a se muta responsabilitatea asupra familiei.365

În privinþa criteriului promovabilitate, ºcoala Bobeºti se situeazã pe locul 78 din cele 80

ºcoli evaluate de cãtre raport.366 Procentul de promovabilitate în ºcoala Bobeºti pentru

anul ºcolar 2005 - 2006 a fost de 61.4 la sutã faþã de o medie a ºcolilor incluse în

clasament de  82.2 la sutã (incluzând ºi ºcoli de nivel superior cu clase IX-XII). În cazul

învãþãmântului primar (clasele I-IV), rata promovabilitãþii la ºcoala Bobeºti a fost de

82.42 la sutã faþã de o medie de 93.5 la sutã, ocupând printre ultimele poziþii din judeþ

care desfãºoarã ºcolarizare pentru acest ciclu de învãþãmânt.367 Ultima poziþie este

ocupatã de ºcoalã pe criteriul promovabilitate ºi în cazul învãþãmântului gimnazial (V-

VII), caz în care promovabilitatea a fost de doar 32.8 la sutã în condiþiile în care media

pentru ºcolile care au ciclu gimnazial a fost de 75.2 la sutã.

ªcoala Bobeºti ocupã o poziþie foarte joasã ºi în privinþa procentului de elevi care la

sfârºitul anului ºcolar au avut situaþia ºcolarã neîncheiatã. Astfel, 11.4 la sutã dintre

elevii ºcolii Bobeºti s-au aflat în aceastã situaþie faþã de o medie de aproape 5 la sutã

pentru reþeaua ºcolarã a judeþului Ilfov.368 În cazul ciclului primar, ºcoala Bobeºti are cel

mai slab rezultat, un procent de 8,8 la sutã dintre copii având situaþia neîncheiatã faþã

de o medie la nivel de judeþ de 1,3 la sutã pentru acest ciclu ºcolar. În cazul ciclului

gimnazial ºcoala ocupã penultima poziþie în clasament cu un procent de 14,9 la sutã

elevi fãrã situaþia încheiatã la învãþãturã faþã de o medie de 3,3 la sutã. Acelaºi raport

menþioneazã în schimb cã, la nivelul anului 2005-2006, în ºcoala Bobeºti de fapt nu au

existat cazuri de neînscriere.369

Potrivit inspectorului pentru romi, dacã evaluarea ar fi una conform standardelor

364 Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov, Raport privind activitatea ISJ Ilfov, a conducerilor unitãþilor

de învãþãmânt ºi a întregului personal din învãþãmânt pe semestrul I, an ºcolar 2005-2006, pentru

susþinerea unui învãþãmânt de calitate în condiþiile descentralizãrii activitãþii în învãþãmântul

preuniversitar, 2006, disponibil la http://www.isjilfov.edu.ro/images/ stories/raportsemI.doc

(accesat la 3 martie 2007) (în cele ce urmeazã Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov).

365 Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, p. 14.

366 Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, p. 39.

367 Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, pp. 42-43.

368 Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, p. 39.

369 Raportul Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, p. 42.

http://www.isjilfov.edu.ro/images
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prevãzute de programa ºcolarã, doar 80 la sutã dintre elevii de ciclul I-IV ar trebui sã

promoveze, iar nivelul real al promovabilitãþii la clasele V-VIII ar fi doar de 50 la sutã.370

În opinia sa, indulgenþa cadrelor didactice în evaluare nu se manifestã doar la ºcolile

preponderent rome, dar ºi în ºcolile preponderent româneºti. „La partea de standarde,

nici un copil de la o ºcoalã româneascã, dacã o iei pe bune, nu ia 5."371

Cu excepþia participãrii la olimpiada de limba romani, elevii ºcolii din Bobeºti nu au

participat niciodatã la concursuri ºcolare pentru disciplinele specifice ciclului gimnazial.

La olimpiada de limba romani de anul acesta au participat 16 elevi la ciclul primar ºi 12

elevi la ciclul gimnazial. Doi elevi ai ºcolii vor participa la faza naþionalã a olimpiadei de

limba romani.

În anul ºcolar 2006-2007 au fost înregistrate douã cazuri de repetenþie la nivelul claselor

I-IV, în condiþiile în care prin lege elevii nu pot fi declaraþi repetenþi în clasele I ºi a II-

a. În acelaºi an ºcolar, la ciclul gimnazial, au fost înregistrate cinci cazuri de întrerupere

a ºcolarizãrii, patru elevi abandonând ºcoala, iar unul fiind declarat repetent. Din datele

furnizate de inspectorul ºcolar, pentru anul ºcolar 2003-2004, ºcoala a avut 9 elevi

repetenþi  în clasele I-VIII. În acelaºi an ºcolar, un numãr de 35 de elevi au abandonat

ºcoala, ratele cele mai ridicate ale abandonului fiind la clasele a VI-a ºi a VIII-a (câte

ºapte elevi).

Costuri

Unele familii nu îºi pot permite sã achite costul manualelor ºcolare, al materialelor ºi

activitãþilor extracurriculare.

Costurile pe care o familie ar trebui sã le suporte de-a lungul unui an pentru manuale

ºcolare este de aproximativ 300 RON (circa 85 Euro) pentru un numãr de 14-15

manuale, iar costul rechizitelor aferente s-ar ridica tot la valoarea de 300 RON.

Deºi ºcoala organizeazã activitãþi extraºcolare, copiii din familiile sãrace nu pot frecventa

aceste activitãþi. Ultima activitate extraºcolarã a fost excursia la Bucureºti la un spectacol

de circ, eveniment la care, conform declaraþiilor directorului, „doar unii au participat,

unii nu ºi-au permis, iar pe alþii nu i-au lãsat pãrinþii".372

Relaþia cu comunitatea

Colaborarea cu pãrinþii ºi cu comunitatea este sporadicã, ocazionatã în special de

serbãrile ºcolare. Cadrele didactice intervievate cred cã responsabilitatea pentru aceastã

colaborare slabã cu ºcoala este a pãrinþilor ºi invocã dezinteresul pãrinþilor ºi al elevilor,

neconºtientizarea rolului ºcolii, a modelelor sociale care nu au avut succes la ºcoalã.

Majoritatea lor cred cã îºi iau exemple greºite 

370 Interviu cu Inspectorul ºcolar pentru romi, 22 februarie 2007.

371 Interviu cu Inspectorul ºcolar pentru romi, 22 februarie 2007.

372 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.
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- fotbaliºtii au bani, maneliºtii au bani s.a. 

- profesorul de francezã are pantofii rupþi, nu înþeleg de ce trebuie ca ºi

copiii lor sã înveþe."373

Pãrinþii nu prea se implicã. La clasele I - IV mai vin la ºcoalã (la ºedinþele

cu pãrinþii), cu cât cresc copiii mai mari, la clasele V-VIII nu vin mai

deloc. Vin la serbãrile de sfârºit de semestru ºi cele de Crãciun ºi asta în

cazul claselor mici, în rest nu prea vin. La serbarea de 1 Decembrie (ziua

naþionalã a României) de exemplu nu a venit nici un pãrinte. Motivele

sunt aceleaºi pentru care nu îi trimit la ºcoalã: ce poate sã înþeleagã un

pãrinte cu douã clase despre ce se predã la ºcoalã? Sunt unii care se duc ºi

strâng fierul de pe groapã [groapa de gunoi Ochiul Boului din

vecinãtate].374

Au existat câteva plângeri verbale venite de la pãrinþi în ceea ce priveºte repartizarea în

clase la începutul clasei I. Aceste plângeri au reflectat dorinþa unora dintre pãrinþi de a

le fi repartizaþi copiii la una dintre învãþãtoare, localnicã ºi consideratã a avea rezultate

pedagogice mai bune.375 Alte reclamaþii ale pãrinþilor au vizat ºi cereri ale acestora de a

fi mutaþi copiii în primele bãnci în condiþiile în care aºezarea mobilierului este una

clasicã, în coloanã. Reclamaþiile pãrinþilor au vizat de asemenea lipsa de protecþie, de

securitate fizicã a copiilor în interiorul ºi perimetrul ºcolii datoritã faptului cã ºcoala nu

are paznic. Potrivit declaraþiilor unor pãrinþi, existã cazuri de violenþã între copii în

timpul pauzelor ºi exista ºi cazuri în care persoane din afara ºcolii intrã în perimetrul

ºcolii ºi perturbã procesul educativ.376 Unul dintre pãrinþii cu care am discutat ºi-a retras

copilul de la ºcoala Bobeºti ºi l-a înscris la ºcoala Glina tocmai datoritã agresiunilor

verbale ºi fizice cu care s-a confruntat fata sa din partea unei persoane din afara ºcolii.377

Programe de formare

Directorul a participat la douã sesiuni de formare prin programul PHARE cu tematica

„Educaþie incluzivã", la formarea în „Educaþie interculturalã" (a doua organizatã de

Salvaþi Copiii) ºi la un curs de dezvoltare comunitarã organizat de Centrul de Resurse

pentru Comunitãþile de Romi. Doi învãþãtori ºi douã profesoare au participat la cursuri

de perfecþionare - cursuri IT, program de lucru în reþea. Organizaþia Centrul Educaþia

2000+ a avut în urmã cu trei ani un program de dezvoltare comunitarã care a vizat

ºcoala ºi comunitatea din Bobeºti.

Nu existã programe de formare în educaþie bilingvã pentru cadrele didactice care nu

373 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

374 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

375 Interviuri cu pãrinþi, Bobeºti, 22 februarie 2007.

376 Interviuri cu pãrinþi, Bobeºti, 22 februarie 2007.

377 Interviuri cu pãrinþi, Bobeºti, 22 februarie 2007.
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cunosc limba romani, deºi persoanele intervievate susþin cã în ciclul primar ºi într-o mai

micã mãsurã în ciclul gimnazial existã dificultãþi de înþelegere între cadrele didactice ºi

elevi.378 Cursurile de formare în educaþie bilingvã sunt considerate utile în special

pentru învãþãtori.

Începând de anul acesta, ºcoala îºi propune sã angajeze un al doilea profesor de limba

romani ºi sã formeze anul acesta un mediator ºcolar, dacã aplicaþia judeþului va fi

finanþatã prin programul PHARE. Însã directorul ºcolii se aºteaptã sã întâmpine

dificultãþi în identificarea unei persoane care sã îndeplineascã cerinþele postului de

mediator: " Nu gãsim personal cu 12 clase, care sã fie ºomer ºi sã fie dispus sã lucreze

pentru 3 milioane lei (300 RON, circa 85 Euro). ªi e un job nesigur de doar 18 luni pe

durata proiectului."379

AA22..22 SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz::  oorraaººuull  ªªiimmlleeuu  SSiillvvaanniieeii  

A2.2.1 Unitatea administrativã

ªimleu Silvaniei este un oraº situat în partea de nord-vest a României, în judeþul Sãlaj.

Oraºul ªimleu Silvaniei include în structura sa administrativã localitãþile Bic, Cehei ºi

Pustã;380 cele douã cartiere din urmã fac obiectul prezentului studiu de caz.

Populaþia totalã a ªimleului Silvaniei înregistratã la recensãmântul din 2002 a fost de

16.066 locuitori. Dupã datele recensãmântului, dezagregate pe etnie, romii sunt al

treilea cel mai numeros grup etnic în zonã: români 10.553 (sau 65,68 la sutã); maghiari

4.010 (sau 24,95 la sutã); romi 1.425 (sau 8,86 la sutã). Restul locuitorilor nu ºi-au

declarat apartenenþa etnicã.381 La recensãmânt au fost înregistraþi 1.130 vorbitori de

limba romani, constituind 7,03 la sutã din populaþia totalã a oraºului ªimleu Silvaniei.

A2.2.2 Romii ºi comunitatea

Cartierul Pustã se aflã la 7 kilometri de oraºul ªimleu Silvaniei ºi este un cartier locuit

în majoritate de români. La marginea cartierului Pustã se aflã cartierul Pustã Vale, o

comunitate romã segregatã rezidenþial, separatã de Pustã de o fâºie de pãmânt de circa

500 metri. Deºi sunt considerate cartiere ale ªimleului Silvaniei, atât Pustã, cât ºi Pustã

Vale au aspectul de localitate ruralã. 

În 2002, la momentul recensãmântului, comunitatea de romi din Pustã Vale înregistra

378 Interviu cu un cadru didactic, Bobeºti, 22 februarie 2007.

379 Interviu cu directorul ºcolii nr. 3 din Bobeºti, 22 februarie 2007.

380 Conform Legii 2/1968.

381 Recensãmântul din 2002.
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în mod oficial un numãr de 800 locuitori. Potrivit datelor neoficiale ale organizaþiei

„ªanse Egale", în anul 2005 comunitatea de romi din Pustã Vale avea aproximativ 1600

locuitori. Conform datelor furnizate de cãtre direcþia de urbanism din cadrul Primãriei

ªimleu Silvaniei Asociaþiei ªanse Egale, în comunitatea din Pustã Vale existã un numãr

de 257 gospodãrii. Pe de altã parte, potrivit liderului rom din comunitate (bulibaºa) în

Pustã Vale locuiesc în prezent aproximativ 2600 persoane (din care 800 cu vârsta pânã

la 18 ani) grupate într-un numãr de 339 de gospodãrii. Comunitatea din Pustã Vale

reprezintã în opinia bulibaºei cel mai mare cartier al ªimleului Silvaniei ca ºi numãr de

locuitori.

Imprecizia recenzãrii locuitorilor din Pustã Vale se datoreazã ºi faptului cã cele mai

multe familii nu au acte de proprietate asupra locuinþelor. Directorul executiv al ONG-

ului „ªanse Egale", Robert Vaszi, estimeazã cã doar un procent de 20 la sutã dintre romi

au acte de proprietate, restul fie neavând acte de proprietate asupra terenului, ceea ce îi

împiedicã sã dobândeascã acte de proprietate asupra caselor, fie neavând autorizaþie de

construcþie. În plus, potrivit estimãrilor bulibaºei, aproximativ 250 persoane din

comunitate nu au acte de identitate, dintre care mai mult de 50 sunt copii fãrã

certificate de naºtere. Lipsa actelor de proprietate asupra locuinþelor îi împiedicã pe

romii fãrã acte de identitate sã obþinã aceste documente.

Comunitatea romã din Pustã Vale nu formeazã o unitate administrativã distinctã, ci este

gestionatã de consiliul orãºenesc ºi finanþat de la bugetul local orãºenesc.

Viceprimarul ªimleului Silvaniei susþine cã nu poate exista un buget separat alocat

comunitãþii (deºi aceasta este complet separatã rezidenþial), dar ar putea exista (teoretic)

o politicã de investiþii care sã se adreseze exclusiv acestei comunitãþi:

În mod separat, nu existã o filã de buget. Nu avem buget, nici capitol, nici

subcapitol pe zone ale oraºului. În cazul în care sunt promovate investiþii,

atunci da, dar nu sub formã de zonã... În zona Cehei avem înlocuirea

reþelelor de apã potabilã, o investiþie numitã SANCTIT, o investiþie

pentru oraºele mici ºi mijlocii, de reabilitare a infrastructurii. Nu avem

separat pentru Pustã Vale. Acum s-a fãcut ceva la drum, dar nu ca filã

separatã de investiþie.382

Potrivit declaraþiilor persoanelor intervievate ºi a bulibaºei din Pustã Vale investiþiile în

infrastructura comunitãþii de romi din Pustã Vale sunt inexistente:

Legat de drum am fost de vreo 2 - 3 ori la primar. Mi-a spus cineva sã fiu

atent cã au intrat niºte bani ºi sã aveþi grijã sã vã facã ºi vouã drum. M-

am dus într-o dimineaþã la primar ºi l-am întrebat dacã ne va face drumul

într-un timp mai scurt. Primarul mi-a spus cã se va face drumul pânã la

ºcoalã cã atâþia bani au disponibili, iar când mai vin bani, se continuã (în

comunitate). Anul când se va întâmpla nu ºtim... Cu [lipsa reþelei de] apã

382 Interviu cu Geza Hanis, viceprimarul oraºului ªimleu Silvaniei, 16 octombrie 2006.
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n-am avut cui sã ne plângem. Indiferent cui ne-am plânge, prea puþin eºti

bãgat în seamã. Nu numai aici, ci la nivelul þãrii. Cu apa nimeni nu a mai

spus nimic. Ar fi bine, pentru cã ar umbla ºi copiii mai curaþi.383

Singurele costuri suportate de primãrie se rezumã la cheltuielile curente de întreþinere

ale ºcolilor în ceea ce priveºte încãlzirea ºi energia electricã. În opinia directorului

executiv al organizaþiei „ªanse Egale", alocaþiile bugetare la ºcoala nr.2 cu clasele I-IV, în

care învaþã exclusiv romi, sunt mult mai mici decât în cazul unor ºcoli cu altã

compoziþie etnicã, situate în oraº. Acest lucru este vizibil ºi din starea precarã a ºcolii la

momentul vizitei, precum ºi din absenþa oricãrei renovãri a clãdirii sau a investiþiilor în

ultimii ani.

Romii din Pustã Vale sunt reprezentaþi în Consiliul Local al ªimleului Silvaniei printr-

un singur deputat sãtesc care nu are drept de vot, ci doar un statut consultativ în aceastã

instituþie.

Comunitatea de romi din Pustã Vale este una tradiþionalã, atât sub aspectul pãstrãrii

limbii, în sensul cã toþi membrii comunitãþii sunt vorbitori ai limbii romani, cât ºi în

sensul pãstrãrii unei vestimentaþii tradiþionale. Femeile ºi fetele au pãrul lung împletit

în cozi,  se îmbracã în fuste lungi, înflorate, viu colorate ºi poartã batic. În cazul

bãrbaþilor, tradiþionalismul vestimentar este prezent într-o mai micã mãsurã. Potrivit

profesorului de limba romani din ºcoalã, cea mai mare parte a locuitorilor vorbesc

dialectul cãldãraº, deºi o parte a romilor vorbesc ºi dialectele ursarilor ºi al spoitorilor.384

Localitatea Pustã Vale este segregatã rezidenþial ºi complet izolatã de restul oraºului

ªimleu Silvaniei. Instituþiile publice de utilitate precum primãria sau  poliþia se aflã la o

distanþã de peste 7 kilometri faþã de comunitate, iar spitalul la peste 10 km.

Comunitatea nu dispune de infrastructurã de bazã caracteristicã locuirii urbane ºi nu are

nici mãcar minimul de infrastructurã prezent în mediul rural. În prezent, nu existã un

drum de acces spre ºi dinspre comunitatea de romi din Pustã Vale. Drumul existent este

unul de pãmânt impracticabil deopotrivã pentru maºini ºi pentru oameni pe timp

ploios.

Izolarea spaþialã a comunitãþii de romi este resimþitã de aceºtia în special în ceea ce

priveºte accesul la ºcoalã ºi la serviciile de sãnãtate. Potrivit declaraþiilor bulibaºei, în

multe cazuri serviciile de urgenþã (salvarea) refuzã sã se deplaseze în comunitate

invocând ca argument numãrul mic de maºini de salvare (douã maºini), drumul

impracticabil ºi distanþa mare.385 Distanþele pe care elevii trebuie sã le parcurgã pe jos

zilnic la ºi de la ºcoalã sunt cuprinse între 6 ºi 14 kilometri386. Nu existã nici un mijloc

de transport în comunitate, fie el privat sau public. Cel mai apropriat mijloc de

383 Interviu cu bulibaºa, 14 octombrie 2006.

384 Interviu cu profesorul de limba romani, 15 octombrie 2006.

385 Interviu cu bulibaºa în 14 octombrie 2006.

386 În funcþie de poziþionarea în comunitate care se întinde pe o distanþã de 4 km ºi de ºcoala
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transport în comun se aflã la o distanþã de peste 4 km faþã de comunitate. Din acest

motiv, cei mai mulþi profesori sunt nevoiþi sã parcurgã aceastã distanþã pe jos.

Singurele instituþii prezente în comunitate cu excepþia ºcolilor sunt douã chioºcuri

alimentare (unul situat la capãtul comunitãþii spre Pustã) ºi douã biserici

neoprotestante. Bisericile neoprotestante, una baptistã ºi cealaltã penticostalã, au fost

construite dupã 1990 ºi sunt frecventate de aproape 80 la sutã dintre locuitori.387 În

întreaga comunitate existã un singur post telefonic public, post telefonic aflat spre

capãtul comunitãþii. Accesul unor locuitori din celãlalt capãt al comunitãþii, care se

întinde pe o lungime de 4 km, ar presupune parcurgerea unei distanþe mari în special

în cazul unor situaþii de urgenþã.

Comunitatea din Pustã Vale nu este branºatã la reþelele de apã potabilã, canalizare ºi nici

la cea de gaze, deºi aceastã infrastructurã existã în comunitatea Pustã, situatã la 1 km de

Pustã Vale (ultimele douã reþele fiind extinse în Pusta de curând). Locuitorii din Pustã

Vale îºi asigurã apa potabilã necesarã din cele aproximativ 10 fântâni existente în

comunitate. Potrivit directorului executiv al „ªanse Egale", calitatea apei potabile din

aceste fântâni nu a fost supusã niciodatã unor analize de laborator. Lipsa unui

branºament la reþeaua de apã potabilã este principala problemã a comunitãþii în opinia

persoanelor intervievate ºi a bulibaºei ºi principalul lor motiv de nemulþumire. Accesul

precar ºi adesea dificil la o sursã de apã potabilã duce la condiþii improprii de igienã ºi

favorizeazã apariþia bolilor.

În comunitate existã o stratificare socialã datã de statutul ocupaþional al locuitorilor.

Majoritatea acestora, un procent de 60 la sutã desfãºoarã activitãþi de comerþ.388 Potrivit

datelor furnizate de bulibaºa din localitate ar fi înregistrate în comunitate aproximativ

200 de asociaþii familiale ºi persoane fizice autorizate, care desfãºoarã activitãþi de

comerþ. Principalele bunuri comercializate sunt puful din pene de pasãre (raþe, gãini,

gâºte) ºi nucile. Romii care se ocupã cu comerþul cumpãrã materia primã din satele ºi

comunele din judeþ, pe care apoi o revând. Puful este prelucrat în ateliere din gospodãrie

(sortat, spãlat, uscat s.a.). Restul de 40 la sutã dintre membrii comunitãþii au ca sursã

de venit ajutorul social ºi practicã activitãþi sezoniere în agriculturã. Activitatea de

comerþ a fãcut ca aproape 20 la sutã dintre gospodãrii sã fie considerate de cãtre bulibaºã

drept "gospodãrii înstãrite".

Datoritã absenþei infrastructurii, locuirea romilor este una precarã deºi aproape 60 la

sutã dintre case construite sunt din cãrãmidã, restul de 40 la sutã fiind din chirpici ºi

pãmânt.389 Mai mult de 80 la sutã din casele din comunitate nu sunt racordate la

reþeaua de electricitate, deoarece absenþa actelor de proprietate asupra locuinþelor face

frecventatã. Anterior vizitei noastre, 94 de copii se deplasau pe jos la ºcoala Cehei aflatã la o

distanþã de 7 km.

387 Raportat de Robert Vaszi.

388 Estimat de Robert Vaszi, director executiv, „ªanse Egale".

389 Estimat de Robert Vaszi, director executiv, „ªanse Egale".
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imposibilã realizarea unui contract. În absenþa racordãrii la reþeaua de electricitate, o

parte dintre case preiau curent electric de la vecinii care sunt branºaþi ºi plãtesc costurile

împreunã cu aceºtia.390 Încãlzirea locuinþelor se face cu resturi de lemn din pãdurile din

apropiere ºi cu deºeuri.

În opinia bulibaºei din Pustã Vale, cele mai importante probleme ale comunitãþii în care

locuiesc sunt lipsa apei potabile, starea actualã a educaþiei ºcolare, absenþa unui

dispensar medical ºi absenþa actelor de identitate în cazul unora dintre romi:

Apa, trasã în comunitate, pentru cã e vorba de igienã, apoi educaþia ºi un

dispensar sanitar. Oamenii merg în oraº la medic, la 7 km. Dacã se

apeleazã salvarea oamenii sunt întrebaþi: "dar voi nu aveþi maºini?". Sunt

douã salvãri. ªi încã ceva: oamenii nu au buletine. Existã vreo 250 de

persoane fãrã acte de identitate.391

A2.2.3 Educaþia

ªcoala ºi reþeaua de învãþãmânt

În prezent, cvasitotalitatea copiilor din Pustã Vale învaþã în medii ºcolare segregate. În

comunitatea din Pustã Vale existã douã ºcoli ºi o grãdiniþã. Una dintre ºcoli, cea mai

veche, ºcoala nr. 2 Pustã Vale, este la capãtul comunitãþii care se întinde pe o distanþã

de aproximativ 4 kilometri. Suprafaþa clãdirii ºcolii nu depãºeºte 100 mp ºi dupã

aparenþele exterioare se aflã într-o avansatã stare de degradare.

Tabelul A5 aratã distribuirea elevilor pe clase:

TTaabbllee  AA55::  SSttuuddiiuull  ddee  ccaazz  ªªiimmlleeuu  SSiillvvaanniieeii::  eelleevviiii  ddiinn  ººccooaallaa  pprriimmaarrãã  PPuussttãã  VVaallee

SSuurrssaa::  ISJ Sãlaj 392

ªcoala nouã din Pustã Vale pentru copiii din clasele I-VIII a fost construitã în

390 Interviu cu Robert Vaszi, director executiv, „ªanse Egale".

391 Interviu cu bulibaºa, 14 octombrie 2006.

392 Rãspunsul ISJ Sãlaj la notificarea MEdC nr. 29323, trimis în 17 august 2005. Datele citate sunt

din documentul anexã la acest rãspuns.
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comunitate cu fonduri de la Guvern (6 miliarde ROL, 600.000 RON, 200.000 Euro).

ªcoala are douã clãdiri, una pentru clasele primare ºi alta pentru nivelul secundar

inferior. Deºi este o construcþie nouã ºi aparent bine realizatã, de fapt suprafaþa pe care

s-a construit este neadecvatã pentru construcþie, deoarece existã infiltraþii de apã

freaticã. Baza unuia dintre corpurile de clãdire este în mod vizibil afectatã de infiltraþii

de apã.

Legat de infrastructura, ca problemã, avem un izvor care nu a fost deviat.

Ar fi trebuit deviat sau construit, cel puþin, un dig de sprijin, ca sã nu se

infiltreze în construcþie.393

La data vizitei efectuate de cercetãtori, ºcoala nu beneficia de apã curentã datoritã

faptului cã sistemul de alimentare este bazat pe o pompã cu hidrofor care se defecteazã

în mod frecvent. Deºi standardele recente în ceea ce priveºte autorizarea de funcþionare

a ºcolilor prevãd clar cã „vechile latrine" trebuie desfiinþate ºi realizate toalete în

interiorul ºcolii,  încã din faza de proiectare ºi execuþie a construcþiei în ºcoala nouã din

Pustã Vale „toaletele" au rãmas totuºi în afara ºcolii. Cele douã corpuri de clãdire care

formeazã ºcoala din Pustã Vale dispun de un sistem de încãlzire cu radiatoare electrice.

La momentul vizitei în ºcoalã, directoarea ºcolii, nouã în aceastã funcþie, ne-a declarat

cã la recepþionarea clãdirii nu a fost efectuatã de cãtre constructor proba funcþionãrii

sistemului de încãlzire. De altfel, directoarea ºcolii ne-a declarat cã a refuzat sã semneze

procesul verbal de recepþie a clãdirii deoarece, în opinia dumneaei, existã riscul

accidentãrii sau îmbolnãvirii copiilor. ªcoala nu dispune de o salã de sport ºi nici mãcar

de un teren de sport sau locuri de joacã pentru copii. În privinþa dotãrilor, la data vizitei

nu exista nici un fel de material didactic, bibliotecã sau dotãri pentru laboratoarele

specifice disciplinelor din ciclul gimnazial (fizicã, chimie, biologie º.a.) ºi nu avea în

dotare nici un calculator.

Potrivit informaþiilor din ziarul local Sãlãjanul, ca urmare a sesizãrii Asociaþiei „ªanse

Egale" Zalãu, alãturi de Asociaþia „ªanse Egale pentru Femei ºi Copii" Zalãu ºi

ADOSER/S, problemele legate de infrastructurã ºi parþial cele legate de dotarea ºcolii ar

urma sã se rezolve în scurt timp.

În ceea ce priveºte dotarea noii ºcoli ºi asigurarea materialelor didactice, prefectul Andrei

Todea a primit asigurãri de la inspectorul ºcolar general Ioan Abrudan cã pânã la finele

anului în curs, unitatea de învãþãmânt va avea dotãrile necesare pentru laboratorul de

fizicã, cât ºi un fond de carte în valoare de 3.200 de lei noi. Cu aceastã ocazie, Todea a

donat personal un calculator, iar ªcoala nr.1 din ªimleu Silvaniei a donat un calculator

ºi o imprimantã. Conform aceluiaºi comunicat, Andrei Todea a dorit sã fie stabilite ºi

câteva din mãsurile care trebuie luate în vederea stabilizãrii terenului pe care este

construitã ºcoala, realizarea unor canale de scurgere pentru apa provenitã din precipitaþii

ºi amenajarea unui spaþiu de joacã.

În urma discuþiilor, s-a stabilit cã Primãria ªimleu Silvaniei va asigura

393 Interviu cu directorul ºcolii, 15 octombrie 2006.
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materiale necesare pentru realizarea unor canale de scurgere, precum ºi

pietriºul necesar pentru curtea ºcoli. De asemenea, Grupul de iniþiativã al

comunitãþii de romi, împreunã cu Biroul Judeþean pentru Rromi din

cadrul Instituþiei Prefectului ºi Asociaþia „ªanse Egale" se vor ocupa de

efectuarea lucrãrilor de nivelare ºi tasare a terenului din curtea ºcolii, în

vederea realizãrii unui spaþiu de joacã pentru copii. În ceea ce priveºte

asigurarea apei potabile în incinta ºcolii au fost obþinute promisiuni din

partea Inspectoratului ªcolar Sãlaj pentru dotarea unitãþii cu un

hidrofor.394

În prezent, sunt înscriºi la ºcoala gimnazialã cu clasele I-VIII Pustã Vale un numãr de

371 de elevi romi. ªcoala dispune de doar douã sãli de clasã, iar în aceastã clãdire învaþã,

potrivit unei adrese395 a Inspectoratului ªcolar Judeþean Sãlaj, un numãr de 241 elevi de

ciclul primar distribuiþi în 10 clase.

Înscrierea ºi finalizarea învãþãmântului

Nu este clar care este numãrul copiilor care frecventeazã aceastã grãdiniþã. Conform

unei adrese396 trimise de cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj, grãdiniþa din Pustã

Vale ar avea înscriºi un numãr de 30 copii, dar pe site-ul397 ISJ Sãlaj figureazã ca înscriºi

la grãdiniþa din Pustã Vale un numãr de 40 copii. Pe de altã parte, un raport al

organizaþiei „ªanse Egale" menþioneazã cã numãrul copiilor care frecventeazã grãdiniþa

este de aproximativ 100 copii.398 Este foarte probabil ca în fapt un numãr foarte mare

de copii de vârstã preºcolarã sã nu frecventeze deloc grãdiniþa deoarece spaþiul de la

parterul bisericii nu este suficient pentru ºcolarizarea a 100 copii. Potrivit informaþiilor

oferite de bulibaºa, pânã în prezent nu s-a realizat un recensãmânt ºcolar care sã

identifice copiii romi care nu frecventeazã învãþãmântul obligatoriu (inclusiv grãdiniþa

ºi anul pregãtitor sau anul 0), datoritã absenþei certificatului de naºtere sau din alte

motive.399

394 Articolul "Potrivit instituþiei Prefectului, romii de la ºcoala din Pustã Vale nu sunt segregaþi",

publicat în Sãlãjanul, ediþia 675 din 10.11.2006. Articolul este disponibil la adresa

http://www.salajeanul.ro/arhiva_b.php?act=view&numero=1088.

395 Rãspunsul Inspectoratului ªcolar Judeþean Sãlaj la Notificarea Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

nr. 29323 emisã în 20 aprilie 2004 privind interzicerea segregãrii. Datele statistice sunt incluse

în anexele la adresã.

396 Adresã trimisã de ISJ Sãlaj la MEdC în 17 august 2005. Adresa include rãspunsul ISJ Sãlaj la

solicitarea ministerului de a furniza date despre segregarea ºcolarã a copiilor romi.

397 Reþeaua ºcolarã a Inspectorului ªcolar Judeþean Sãlaj, Anul ºcolar 2005-2006, disponibil la

http://www.isjsalaj.go.ro/index_files/inv_stat_urban.html (accesat la 1 martie 2007).

398 Cercetare privind situaþia locuinþelor în comunitãþile de romi din localitãþile: Pustã Vale,

Derºida, Ileanda - judeþul Sãlaj, România 2005, raport nepublicat elaborat de Asociaþia „ªanse

Egale".

399 În momentul redactãrii acestui studiu, ISJ Sãlaj nu furnizase datele solicitate.

http://www.salajeanul.ro/arhiva_b.php?act=view&numero=1088
http://www.isjsalaj.go.ro/index_files/inv_stat_urban.html
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Rezultate ºcolare

Referitor la rezultatele ºcolare ale elevilor romi din ºcoala nr.2 Pustã Vale, deopotrivã

pãrinþii ºi cadrele didactice sunt de acord cã acestea sunt dintre cele mai slabe. Potrivit

datelor oferite de învãþãtoarele din Pustã Vale doar în anul ºcolar 2005-2006, numãrul

elevilor repetenþi în clasele II-IV a fost de 24. Dincolo de înregistrarea formalã a eºecului

ºcolar (prin repetenþie), cadrele didactice au recunoscut cã o parte dintre elevi nu ºtiu sã

scrie ºi sã citeascã în mod fluent la sfârºitul clasei a IV-a. Nici unul dintre copiii din

ºcoala nr. 2 Pustã Vale nu a participat vreodatã la vreun concurs ºcolar. De altfel, lipsa

abilitãþilor de scris-citit la finalul clasei a IV-a reprezintã principala sursã de insatisfacþie

a pãrinþilor intervievaþi:

Nu sunt mulþumit de ce a învãþat pânã acum, pânã nu a fost mutat aici.

Acum învaþã. Începe sã priceapã, sã îºi scrie numele. E elev în clasa a V-a.

Pânã în clasa a V-a ar fi trebuit sã înveþe sã scrie ºi sã citeascã. Acum e mai

greu de el [în gimnaziu].400

Motivele rezultatelor ºcolare sub standardele prevãzute de programa ºcolarã sunt privite

în mod diferit de cãtre învãþãtori ºi de cãtre pãrinþi. Cadrele didactice considerã cã

principalul motiv al eºecului ºcolar este frecvenþa scãzutã a copiilor, care lipsesc în

timpul anului pentru a-i însoþi pe pãrinþi în cãlãtorii. În plus, potrivit unui cadru

didactic, programa ºcolarã ar fi prea încãrcatã pentru copiii romi din comunitate. Un

alt cadru didactic considerã cã responsabilitatea eºecului ºcolar al elevilor romi „vine din

mentalitatea pãrinþilor, cã de acolo pleacã tot".

Pe de altã parte pãrinþii romi intervievaþi considerã cã principalul motiv al rezultatelor

ºcolare slabe ale copiilor sunt dezinteresul cadrelor didactice, atitudinile discriminatorii,

lipsa dotãrilor ºcolare ºi a unor condiþii adecvate procesului educativ.

Modele de segregare

La începutul lunii septembrie, cu doar o lunã înaintea vizitei, a fost datã în folosinþã în

comunitatea din Pustã Vale o nouã ºcoalã de nivel I-VIII. Înainte de a analiza situaþia

existentã în nou construita ºcoalã din comunitatea de romi, vom  face o scurtã trecere

în revistã a modului în care se desfãºura ºcolarizarea romilor din ciclul secundar inferior

anterior construcþiei ºcolii noi.

Pânã în anul ºcolar 2006-2007 ºcolarizarea elevilor romi de gimnaziu (clasele V-VIII) se

desfãºura în ºcoala Cehei, ºcoalã situatã la o distanþã de 7 km de comunitate. Un numãr

de 94 de elevi romi de clasele V-VIII învãþau în cadrul ºcolii Cehei, dar într-o clãdire

anexã separatã de clãdirea principalã în care învãþau copiii români. Potrivit unui raport

al organizaþiei Romani Criss, deºi numãrul elevilor români ºi romi din ºcoala Cehei era

egal (188 elevi în total, dintre care 94 romi), clãdirea anexã în care învãþau romii avea

doar douã sãli de clasã, în timp ce corpul principal de clãdire în care învaþã copiii

400 Interviuri cu pãrinþii romi din Pustã Vale, 15 octombrie 2006.
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români dispune de patru sãli de clasã.401 Potrivit raportului menþionat, clãdirea anexã

în care învãþau romii la ºcoala din Cehei era improprie învãþãrii. Dincolo de spaþiul

insuficient, clãdirea era într-un stadiu avansat de degradare, cu geamuri sparte ºi uºi

rupte, condiþii neigienice, mobilier ieºit din uz, acoperiºul spart º.a. În plus, în timpul

iernii nu era alocatã o cantitate de lemne suficientã pentru încãlzirea clãdirii. Elevii romi

nu aveau acces la dotãrile ºcolii Cehei (calculatoare ºi dotarea laboratoarelor), iar douã

dintre cadrele didactice care predau la clasele cu elevi romi nu aveau calificarea necesarã. 

Raportul Romani Criss a fost obiectul unei plângeri adresate în martie 2003 de cãtre

organizaþie Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii. Ulterior, în decizia

218 din 06.23.2003, CNCD a hotãrât402 cã faptele prezentate în mod detaliat în

raportul Romani Criss constituie un act de discriminare ºi în consecinþã ºcoala Cehei a

fost sancþionatã printr-un avertisment. Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a fãcut eforturi

pentru a integra ºcoala, dar decizia finalã de a construi o nouã ºcoalã ºi de a transfera

elevii romi acolo încalcã în totalitate principiul desegregãrii. 

Bulibaºa considerã cã ºcolarizarea elevilor romi laolaltã cu cei români ar fi fost de dorit.

În opinia sa, prezenþa elevilor români ar fi putut duce la creºterea standardele de predare

ale cadrelor didactice ºi ar putea duce ºi la creºterea implicãrii acestora:

Era bine ºi dacã erau copii de români, pentru cã mã gândesc cã altfel se

ocupau cadrele de ei. Era un lucru mai bun. O materie care o predã unui

rom, aceeaºi materie o predã ºi la români.

Cu toate acestea, situaþia nou creatã prin construcþia noii ºcoli pare sã fie privitã de cãtre

bulibaºa cu optimism prin comparaþie cu aranjamentul educaþional anterior din ºcoala

Cehei ºi în condiþiile în care accesul la ºcoala din Pustã Vale le-a fost refuzat. Liderul

comunitãþii considerã chiar cã ar fi de preferat ca în ºcoala cea nouã sã înveþe de acum

doar copiii romi deoarece în felul acesta s-ar evita situaþiile de discriminare frecvent

întâlnite la Cehei:

Dar, deoarece e situaþia aºa, cã nu avem români în ºcoalã, mã gândesc cã

profesorii nu fac separatism. Dacã nu se va frecventa ºcoala asta, au spus

cã vor aduce copii de români din Cehei, cu autobuzul, ca sã nu se ajungã

la închiderea ºcolii. Eu mã gândesc cã n-ar fi necesar sã îi aducã. În

momentul când va fi necesar nu ne vom putea noi opune. Pânã atunci,

pãrinþii trebuie sã îºi trimitã copiii la ºcoalã.403

În privinþa rezultatelor ºcolare obþinute de elevii romi din ciclul gimnazial, este de

menþionat cã în anul ºcolar 2005-2006 nici unul dintre ei nu a susþinut examenul de

401 Romani CRISS, Romani CRISS vs. Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj si ªcoala Cehei - ªimleu

Silvaniei. Separarea copiilor romi în ºcoala româneascã, raport, Romani Criss, nepublicat.

402 Decizia CNCD Nr. 218 din 23 iunie 2003.

403 Interviu cu bulibaºa, 14 octombrie 2006.
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capacitate care le-ar fi permis continuarea studiilor la un liceu sau o ºcoalã profesionalã.

Potrivit informaþiilor oferite de profesorul de limba romani nici un elev rom absolvent

al ciclului gimnazial nu s-a înscris la liceu în anul ºcolar trecut ºi nici în istoria recentã

a ºcolii. Nu ne-au fost furnizate date despre situaþia repetenþiei sau a abandonului ºcolar

în cazul elevilor romi din ºcoala Cehei.

AA22..33 SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz::  MMuunniicciippiiuull  RRoommaann

A2.3.1 Unitatea administrativã

Municipiul Roman este situat în nord - estul României, în judeþul Neamþ, pe drumul

european E 85, care leagã Ucraina, prin România, de Bulgaria. Numãrul total al

populaþiei din municipiu este, potrivit recensãmântului oficial realizat în anul 2002, de

69.268 persoane, dintre care 1.594 (2,30 la sutã) aparþin minoritãþii romilor, minoritate

care este situatã pe locul al doilea în cadrul structurii etnice a populaþiei, dupã români

(67.210 persoane - 97,02 la sutã).404

Numãrul de romi din municipiu, estimat neoficial, este de aproximativ 14.000

persoane,405 comunitatea de romi cea mai numeroasã fiind cea care locuieºte în Strada

Nouã. Romii din Municipiul Roman sunt reprezentaþi în Consiliul local al Primãriei

printr-un singur consilier rom, ales la alegerile locale din anul 2004.

Un studiu realizat de Primãria municipiului Roman evidenþiazã „prezenþa romilor" ca

fiind o a treia problemã a localitãþii, alãturi de apã, drumuri ºi câini. Principala

problemã a comunitãþii de romi, evidenþiatã de primarul municipiului, o constituie

educaþia, care are ca efect atât sãrãcia, cât ºi comportamentul în societate.

A2.3.2 Romii ºi comunitatea

Istoric

Potrivit primarului localitãþii, comunitatea de romi, situatã în cartierul Olimpic, face

parte din intravilanul municipiului Roman ºi a apãrut „ca o necesitate". Astfel, pânã în

anul 2001, în cartierul Mihai Eminescu, situat în centrul municipiului, exista un bloc

construit în perioada regimului comunist format dintr-un numãr de 104 garsoniere. Un

procent de 90 la sutã dintre locatarii blocului aparþineau etniei romilor, ceilalþi 10 la

sutã fiind români. În anul 2001 blocul respectiv devenise un gheto în plin centrul

404 Vezi datele Recensãmântului din 2002 disponibile pe website-ul Centrului de Resurse pentru

Diversitate Etnoculturalã la http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=

1&judet_id=253&localitate_id=255 (accesat la 7 martie 2007).

405 Estimãrile numãrului populaþiei totale din Roman, precum ºi a numãrului locuitorilor romi

(identificaþi oficial sau nu), au fost oferite de primar, dl. Dan Ioan Carpusor.

http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=
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oraºului, din acesta lipsind utilitãþile: cãldura, curent, canalizare. Mutarea romilor din

centrul municipiului în cartierul Satul Olimpic a avut loc în anul 2001,  pentru a

dezamorsa tensiunile dintre romi ºi români, având în vedere intenþia acestora din urmã

de a incendia romii.406

În acel bloc era centru de întâlnire al hoþilor din Moldova, se fãceau

schimburi de ponturi. Marea majoritate a celor de acolo aveau 1, 2, 3, 4,

5 dosare penale. Terorizau cartierul ºi ca atare din 1989 încoace diverºi

primari au încercat sã rezolve problema cu poliþia.... În 2000, pentru cã

presiunea populaþiei era aºa de mare încât riscam un conflict major între

romi ºi români, pe care eu l-am dezamorsat împreunã cu poliþia, am

hotãrât sã facem un proiect foarte mare de 12 miliarde din banii

cetãþenilor.... Ce am fãcut ?! Am cumpãrat niºte grajduri de la o

întreprindere, care erau în intravilan407 […] ºi am întocmit un proiect

tehnic de execuþie la o firmã specializatã de la vremea aceea; s-au obþinut

toate autorizãrile ºi le-am creat niºte condiþii oricum mai bune decât

dincolo (în centru) ...o camerã la dispoziþie, o sobã funcþionalã, energie

electricã, apã ºi WC afarã.... 

...acþiunea de mutare a fost înregistratã ºi am fost lãudat pentru modul

cum am tratat problema romilor. I-am mutat de acolo, unde trãiau ca în

epoca primitivã .. într-un loc vãruit, asfaltat, cu WC, cu apã, cu sobã ºi

lemne, pe care le dãm tot noi (primãria).... Atât a putut autoritatea localã.

Am luat 12 miliarde tocmai sã dezamorsãm tensiunile, cã vrea sã le dea

foc. În douã rânduri a trebuit intervenþia DIAS de la Piatra pentru a

dezamorsa conflictul.408

Situaþia în prezent

Potrivit liderului comunitãþii locale de romi, dl. Dãrãban Mircea, în cartierul Olimpic

din municipiul Roman, trãiesc aproximativ 2.000 de persoane dintre care un procent

estimat la 40 la sutã sunt de sex masculin. Romii trãiesc în 204 încãperi, amenajate din

foste grajduri. 

Primarul localitãþii precizeazã cã familiilor de romi, mutate din centrul municipiului în

cartierul Olimpic (strada Fabricii), li s-au întocmit contracte de închiriere:

Ce se întâmplã - pentru cã asta este obiceiul - ei ºi-au mai adus cu timpul

ºi alþi clienþi, rude de pe la þarã. Fenomenul acesta nu poate fi controlat,

este problema poliþiei. Poliþia face acolo razii periodice ºi verificã cine este

cu contract ºi cine nu, îi mai amendeazã. Dar de fapt nici nu îi mai

amendeazã pentru cã toþi sunt asistaþi social.409

406 Interviu cu primarul Romanului, 2 noiembrie 2006.

407 Potrivit primarului, mai existã un cartier unde trãiesc circa 2000 persoane.

408 Interviu cu primarul Romanului, 2 noiembrie 2006.

409 Interviu cu primarul Romanului, 2 noiembrie 2006.
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410 Interviu cu primarul Romanului, 2 noiembrie 2006.

411 Interviu cu primarul Romanului, 2 noiembrie 2006.

412 Existã ºi o altã cale de acces, care insã ocoleºte comunitatea, aceasta traversând mai întâi

localitatea Cordun, învecinatã cu Municipiul Roman (distanþa de parcurs pe aceastã cale fiind

de aproximativ 7 km.

413 Potrivit interviului realizat cu primarul Municipiului Roman, dl. Dan Ioan Carpusor, in data

de 2 noiembrie 2006.

414 Dl. Daraban Mircea.

Ulterior, în cartierul Olimpic, a fost construit ºi un dispensar medical, de cãtre primãrie,

cu ajutorul Fundaþiei Pacea. 

Primãria a pus la dispoziþia locatarilor din cartierul Olimpic, în vederea cultivãrii,

terenul disponibil în spatele grajdurilor. De asemenea, în comunitate a fost instalat un

post telefonic, care funcþiona pe bazã de fise, însã «azi l-au pus ºi peste douã zile au tãiat

stâlpul de la bazã ºi l-au bãgat pe foc".410

În prezent, primãria Municipiului Roman elaboreazã un proiect în vederea alimentãrii

cu gaz metan a comunitãþii de romi din cartierul Olimpic.

Am acum un proiect la care lucrez sã le trag gaz. Dar le trag degeaba cã

nu au bani cu ce sã plãteascã.411

Liderul asociaþiei locale "Romii Romascani", dl. Liviu Dãrãban, precizeazã cã accesul la

serviciile publice al romilor din cartierul Olimpic este îngreunat, având în vedere

distanþa mare existentã între comunitate ºi municipiu. De exemplu, spitalul municipal

este situat la o distanþã de aproximativ 4 - 5 km de comunitate, secþia de poliþie se aflã

la o distanþã de 5-6 km, policlinica de stat la o distanþã de aproximativ 4-5 km, piaþa de

legume la 3 - 4 km de comunitate, iar primãria la o distanþã de 4 - 5 km. Accesul

romilor în oraº se face de regulã traversând calea feratã, scurtându-se astfel distanþa ce

trebuie parcursã.412

Legat de veniturile membrilor comunitãþii de romi, primarul localitãþii precizeazã cã

marea majoritate a acestora sunt beneficiari ai ajutorului social. De asemenea, au mai

fost angajate, în cadrul serviciului de salubrizare al localitãþii, un numãr de aproximativ

30 - 40 de persoane.

Cartierul reprezentativ al romilor din municipiul Roman este cel situat în strada Nouã,

aceºtia beneficiind de canalizare, apã curentã, energie electricã, iluminat public ºi asfalt.

Extrema o constituie, potrivit primarului, cartierul Olimpic.

Sursele principale de venit ale romilor sunt, potrivit primarului Dan Ioan Carpusor:

„furatul, asistenþa socialã ºi ajutorul de urgenþã",413 iar ca ocupaþie, majoritatea romilor

sunt muncitori necalificaþi.

Cât priveºte bugetul lunar al unei familii de romi, atât primarul localitãþii cât ºi liderul

local al romilor414 estimeazã cã acesta se situeazã între 100 - 200 lei pe lunã (constituit
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din ajutorul social), excepþie fãcând persoanele angajate în cadrul serviciului de

salubrizare, care au salarii mai mari (aproximativ 400 lei).

Potrivit liderului local, aproximativ 90 la sutã dintre romii care locuiesc în cartierul

Olimpic trãiesc sub pragul sãrãciei. De asemenea, aceºtia nu au nici un fel de relaþie cu

membrii comunitãþilor de ne-romi din municipiu.

A2.3.3 Educaþia

ªcoala ºi reþeaua de învãþãmânt

Dupã mutarea romilor din centrul municipiului Roman în cartierul Olimpic, într-unul

dintre grajduri, au fost amenajate douã clase pentru învãþãmântul elevilor romi.

Problema care a intervenit a fost din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Neamþ,

legat de transferul copiilor de la acea ºcoalã la o altã unitate de învãþãmânt, având în

vedere procesul de aderare al României la Uniunea Europeanã.

În ceea ce priveºte finanþarea de la bugetul local, a ºcolilor din municipiu, primarul

precizeazã cã mai mult de jumãtate este alocat ºcolilor.415 În sarcina primãriei cad doar

cheltuielile legate de întreþinere. De exemplu, sunt alocate anual, pentru funcþionarea

ºcolilor (încãlzire, telefon, internet, curent electric), fonduri de 3,5 milioane RON

(peste 1 milion Euro). De asemenea, pentru reparaþiile curente ale ºcolilor (acoperiºuri,

grupuri sociale, terenuri de sport etc.) primãria alocã 1,2 milioane RON. În cadrul

fiecãrei ºcoli, primãria a instalat centrale termice pentru încãlzire, astfel cã, în prezent,

nu existã problema încãlzirii.

În prezent, aproximativ 100 elevi romi frecventeazã cursurile ºcolare în cadrul secþiei cu

clasele I - VIII, nr. 3, Roman (fosta ªcoalã Generalã nr. 3 Roman)416 ºi, de asemenea,

20 persoane sunt înscrise la programul de recuperare ºcolarã „ªansa a Doua" (vezi

secþiunea 3.2).417

ªcoala Generalã nr. 3 a fuzionat în luna septembrie 2006 cu Liceul cu Program Sportiv

Roman, în prezent aflându-se în administrarea acestuia din urmã. Bugetul repartizat

ºcolii pentru perioada anterioarã (aprilie - septembrie 2006) a fost, potrivit contabilului

ºef al acestei instituþii, de 433.000 RON (130.000 Euro), bani pentru personal, utilitãþi,

burse etc.

În anul ºcolar 2006 - 2007 în cadrul ºcolii funcþioneazã un numãr de 19 clase, dintre

care: 2 clase de învãþãmânt preºcolar, 10 clase I - IV ºi 7 clase V - VIII. Numãrul total

de elevi ai ºcolii este de 320, dintre care 231 români (72,2 la sutã) ºi 89 romi (27,8 la

sutã). Din cartierul Olimpic, doar elevii înscriºi în clasele I - IV frecventeazã cursurile

Liceului cu Program Sportiv Roman, ceilalþi (clasele V - VIII) studiind în cadrul

Colegiului Tehnic Danubiana - Roman. Au existat un numãr de 8 elevi cu cerinþe

educaþionale speciale (CES) dar care au fost cuprinºi în învãþãmântul de masã.

415 Bugetul anual total al municipiului Roman este de 8 milioane RON (2,4 milioane Euro).

416 În prezent, aceasta este sub administraþia Liceului cu Program Sportiv din Roman.

417 Potrivit liderului rom al comunitãþii, dl. Dãraban Mircea.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a refuzat sã ne ofere informaþii despre situaþia

copiilor romi de la Liceul cu Program Sportiv. Distribuþia pe ani, conform rãspunsului

oficial trimis de Liceul cu Program Sportiv Roman cãtre Romani CRISS, este prezentatã

mai jos:

TTaabbeelluull  AA66::  SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz  MMuunniicciippiiuull  RRoommaann::  nnuummããrruull  eelleevviilloorr  llaa  LLiicceeuull  ccuu

pprrooggrraamm  ssppoorrttiivv  RRoommaann  ((aannuull  ººccoollaarr  22000066--22000077))

SSuurrssaa::  Romani CRISS418

Resurse umane

În cadrul ºcolii nu existã cadru didactic care predã limba romani, existând în schimb,

mediator ºcolar, angajat de cãtre Fundaþia Pacea. Existã 11 cadre didactice (ºapte

învãþãtori ºi patru profesori) care în proiectul Phare au învãþat cum sã predea folosind

strategii interactive de învãþare.

Înscrierea ºi finalizarea studiilor

În privinþa abandonul ºcolar, potrivit mediatorului ºcolar, au existat situaþii de acest gen

datoritã faptului cã  „elevii sunt puºi la muncã ºi trimiºi la cerºit".419 Primarul considerã

cã, treptat, vor exista copii care vor frecventa tot mai puþin ºcoala, datoritã situaþiei

418 Rãspuns oficial trimis de Liceul cu Program Sportiv cãtre Romani Criss, datat în 17 ianuarie

2007.

419 Interviu cu mediatorul ºcolar, 1 noiembrie 2006.
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sociale a acestora, precum ºi faptului cã sunt urmaºii unor persoane neºtiutoare de carte,

învãþate „sã fure" sau condamnate la închisoare.420

Modele de segregare

Clasele de romi care au venit din cartierul Olimpic studiazã, potrivit liderului asociaþiei

„Romii Romascani" separat de români, la etajul I al clãdirii principale. În schimb,

directorul adjunct al ºcolii, d-na profesor Ana Borcan, precizeazã faptul cã la clasele întâi

s-a realizat mixarea, astfel încât elevii romi studiazã alãturi de elevii majoritari.

Relaþia ºcoalã-comunitate

Pãrinþii elevilor romi precizeazã cã sunt mulþumiþi de modul în care decurge, în prezent,

procesul educaþional, având în vedere faptul cã elevilor li se dau teme pentru acasã, li se

asigurã o masã ºi existã un program educaþional dupã terminarea cursurilor ºcolare, care

începe la ora 12.00 ºi se terminã la ora 16.00.

Politici ºi programe educaþionale

În ceea ce priveºte programele derulate pentru comunitatea de romi din municipiul

Roman, în domeniul educaþiei, cu referire la programul Phare „Acces la educaþie pentru

grupuri dezavantajate, cu focalizare specialã pe romi" (vezi secþiunea 3.2.2), primarul

precizeazã cã acesta nu-i ajutã cu nimic pe romi.

Cu excepþia unui program derulat la ªcoala Generalã nr. 7 - Roman, primarul nu are

cunoºtinþã despre existenþa vreunui program educaþional pentru romi sau despre vreo

organizaþie neguvernamentalã care sã fi implementat un astfel de program. Acesta

precizeazã, însã, cã au fost depuse spre finanþare diferite proiecte care nu au fost

acceptate spre finanþare.

Referitor la implementarea capitolului ce vizeazã educaþia din Strategia Guvernului

pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor, primarul precizeazã cã un prim pas în ceea ce

priveºte integrarea romilor a fost realizat de guvernarea anterioarã. De asemenea,

potrivit acestuia, etnia romilor este una abandonatã, datoritã faptului cã existã

comunitãþi locale de romi care au probleme financiare foarte grave:

Dacã nu vor exista programe de integrare a romilor, treaba se va complica.

Atunci vor apare tensiuni cum au fost în alte oraºe. Dacã omul ajunge sã

nu aibã ce mânca ...dai sã trãieºti, ce sã faci! Educaþia este cheia.421

420 Interviu cu primarul municipiului Roman, 2 noiembrie 2006.

421 Interviu cu primarul municipiului Roman, 2 noiembrie 2006.
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AANNEEXXAA  33..  LLeeggiissllaaþþiiee  cciittaattãã  îînn  rraappoorrtt

Constituþia

Constituþia României, disponibilã la

http://www.constitutia.ro (accesatã în 1 martie 2007).

Legi

Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaþia de stat pentru copii. Publicatã în

Monitorul Oficial, nr. 233 din 28 septembrie 1993. Disponibilã la

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13808 (accesatã în 9

martie 2007).

Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic. Disponibilã la

http://www.cs.ubbcluj.ro/files/legislatie/national/statutul.html (accesatã la 8 martie

2007).

Legea învãþãmântului nr. 84/1995 din 24 iulie 1995, disponibilã la

http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_invatamantului.php (accesatã la 1 martie

2007) ºi

Legea nr. 354 din 15 iulie 2004 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului

nr. 84/1995, disponibilã la http://www.cdep.ro/pls/legis/

legis_pck.htp_act?ida=51100 (accesatã la 1 martie 2007).

Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal ºi libera circulaþie a acestor date

Lege-cadru nr. 339 din 12 iulie 2004 privind descentralizarea, disponibilã la

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=50949 (accesatã la 1 martie

2007).

Legea nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, disponibilã la

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=11432&pag=1 (accesatã la 1

martie 2007).

Legea nr. 102/2005 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale

de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal

Legea-cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizãrii, disponibilã la

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=195&an=2006 (accesatã la 1

martie 2007).

http://www.constitutia.ro
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=13808
http://www.cs.ubbcluj.ro/files/legislatie/national/statutul.html
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_invatamantului.php
http://www.cdep.ro/pls/legis
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=50949
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=11432&pag=1
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=195&an=2006
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Decizii

Hotãrârea de Guvern nr. 218/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea

setului de instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientãrii

ºcolare, disponibilã la http://dgaspc.cchr.ro/UserFiles/File/rof

%20DGASPC%202005.pdf (accesatã la 1 martie 2007).

Hotãrârea de Guvern nr. 410/20.03.2004 privind organizarea ºi funcþionarea

Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii

Hotãrârea de Guvern nr. 1942-2004 privind desemnarea celor 8 judeþe pilot în care se

aplica noul sistem de finanþare ºi administrare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar

de stat

Hotãrârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþii

de învãþare, instruire, compensare, recuperare ºi protecþie specialã a

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinþe educative speciale din cadrul sistemului de

învãþãmânt special ºi special integrat). Disponibilã în limba românã la

http://www.cnrop.ise.ro/resurse/capp/reg2005.pdf (accesatã la 28 februarie 2007).

Hotãrârea de Guvern nr. 522/2006 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii de Guvern

nr. 430/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Îmbunãtãþire a

Situaþiei Romilor

Altele

Codul Ocupaþiilor în România, Cod 334010, aprobat prin HG 721/14.05.2004),

disponibil la http://www.rubinian.com/cor_alfabetic.php?litera=M (accesat la 1

martie 2007).

ORDONANÞA DE URGENÞÃ nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de

produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele I-IV din învãþãmântul de stat,

disponibilã la http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=39069 (accesatã

în 1 martie 2007).

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate

ºi de panificaþie pentru elevii din clasele I-IV din învãþãmântul de stat

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ nr. 192 din 8 decembrie 1999 privind înfiinþarea

Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului ºi reorganizarea activitãþilor

de protecþie a copilului, disponibilã la http://www.cdep.ro/pls/legis/

legis_pck.htp_act?ida=23094 (accesatã la 1 martie 2007).

Notificarea MEdC nr. 29323 din 20 aprilie 2004 privind segregarea ºcolarã

http://dgaspc.cchr.ro/UserFiles/File/rof
http://www.cnrop.ise.ro/resurse/capp/reg2005.pdf
http://www.rubinian.com/cor_alfabetic.php?litera=M
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=39069
http://www.cdep.ro/pls/legis
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Ordinul Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 3533 din 31.03.1999 privind studiul

limbii materne de cãtre elevii aparþinând minoritãþilor naþionale care frecventeazã ºcoli

cu predare în limba românã, disponibilã la 

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=2133

(accesatã la 1 martie 2007).

Regulamentul de organizare si funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar 2005.

Disponibil pe site-ul MEdC la 

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=575

(accesat în 8 martie 2007).

Ordinul de Ministru nr. 3638 din 11 aprilie 2001 referitor la curriculumul la decizia

ºcolii. Disponibilã la http://www.cnc.ro.

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=2133
http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=575
http://www.cnc.ro
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Documente oficiale

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Programul PHARE 2003 005-551.01.02 - Acces la

educaþie pentru grupurile dezavantajate - Raport intermediar 4 (Fourth Interim

report, EuropeAid/118970/D/SV/RO, Access to Education for Disadvantaged

Groups: Lot 1, covering the period 1 December 2005 to 28 February 2006).

Bucureºti: WYG International, 2006, disponibil la

http://www.edu.ro/index.php/articles/c497/ (accesat în 1 martie 2007).

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Strategia de descentralizare a învãþãmântului

preuniversitar, Bucureºti: MEdC, 2006, disponibil la 

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/5302 (accesat la 1 martie 2007).

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii (MEdC). Strategie privind educaþia timpurie, ca parte

a Strategiei convergente privind dezvoltarea timpurie a copilului. Bucureºti: MEdC,

2006, disponibilã la http://www.edu.ro/index.php/articles/c512 (accesatã la 28

februarie 2007).

Alte documente

În limba englezã

Cace, S. and C. Vladescu (eds.), Health Status of the Roma Population and Its Access to

Health Services, Centre for Health Policies and Services. Bucureºti: Editura Expert,

2004.

Claff, Godfrey. Evaluation Report on Community Capacity Building. Bucureºti: IMC

Consulting, 2004.

Council of Europe. Second Report Submitted by Romania Pursuant to Article 25,

Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities,

received on 6 June 2005, Strasbourg, disponibil la

http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28

monitoring%29/2._monitoring_mechanism/3._state_reports_and_unmik_kosovo

_report/2._second_cycle/2nd_sr_romania.asp#P475_38732 (accesat la 28 februarie

2007)

Council of Europe. The Situation of Roma School Mediators and Assistants in Europe

DGIV/EDU/ROM(2006)3, report established by Calin Rus, CoE, Strasbourg,

2006, disponibil la http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Documentation/

Education/RomaMediators06_en.asp (accesat la 28 februarie 2007).

http://www.edu.ro/index.php/articles/c497
http://www.edu.ro/index.php/articles/c512
http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_%28
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Documentation
http://www.edu.ro/index.php/pressrel/5302
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Council of Europe. Third Report on Romania, commissioned by the European

Commission against Racism and Intolerance (ECRI), CRI(2006)3, Strasbourg, 21

February 2006, disponibil la http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-

country-by-country_approach/romania (accesat la 28 februarie 2007).

Education Support Project (ESP), Roma population in Central and Eastern Europe, OSI,

2001, disponibil la http://www.soros.org/initiatives/esp/articles_publications/

publications/rerp_20010428/background_20010428.pdf (accesat la 10 martie
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