
 

 
 
 
 

Proiectul Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor (ROMEDIN) este 

implementat în Cluj-Napoca, Finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. Pentru informații 

oficiale despre granturile SEE și norvegiene 

accesați www.eeagrants.org 

ROMEDIN a fost conceput și este 

implementat de către Fundația Desire 

pentru Deschidere și Reflecție Socială în 

parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva 

Violenței - ARTEMIS, Fundația TRANZIT, 

Asociatia Comunitară a Romilor din 

COASTEI, Departamentul de Asistență 

Socială al Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială din Universitatea Babeș-

Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul se derulează în perioada 15 

septembrie 2014 și 14 martie 2016. 
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DESPRE MICRO-CERCETAREA 

ROMEDIN (Activitatea 1)  
 

 
Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze 

 

 

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI 

 

Proiectul ROMEDIN (“Servicii socio-

educaționale pentru incluziunea romilor”) 

răspunde la provocarea marginalizării socio-

spațiale a zonei Pata Rât în contextul orașului 

Cluj-Napoca printr-o inițiativă educațională 

pentru incluziune și dreptate socială. ROMEDIN 

recunoaște că pentru a genera schimbări, 

incluziunea trebuie să acționeze ca un proces 

bi-direcțional: includerea persoanelor 

marginalizate printre categoriile sociale care au 

acces egal la resursele societății noastre 

presupune crearea unor mecanisme 

instituționale care facilitează această 

accesibilitate.  

 

 

 

 

 

 

Un proiect educațional nu are puterea să 

schimbe condițiile economice ale persoanelor 

sau ale sistemului școlar, dar are forța să 

susțină măsuri afirmative pentru cei deposedați 

de capacitatea de a se bucura de resursele 

rețelei școlare datorită marginalizării lor sociale 

(de exemplu al traiului în zone de locuire 

defavorizate, segregate și stigmatizate), dar și o 

gândire și practică instituțională bazată pe 

valorile solidarității și dreptății sociale asumată 

ca politică publică de către factorii decizionali.  

Proiectul ROMEDIN susține și promovează 

educația pentru incluziune și dreptate socială:  

(1) oferă servicii socio-educaționale pentru copii 

și familii din comunitățile marginalizate din 

zona Pata Rât a municipiului Cluj-Napoca,  

(2) dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive 

în vederea susținerii desegregării socio-

teritoriale a zonei. unor mecanisme 

instituționale care facilitează această 

accesibilitate.  
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SCOPUL ȘI METODA MICRO-CERCETĂRII, ȘI 

ROLUL SĂU ÎN PROIECT 

 

Micro-cercetarea proiectului ROMEDIN 

(Activitatea 1) își propune evaluarea 

participativă calitativă a nevoilor și problemelor 

educaționale întâlnite în comunitățile 

marginalizate din Pata Rât cu referire la copiii 

de vârstă școlară, cât și ale școlilor la care ei 

sunt înscriși. Locul acestei activități în contextul 

proiectului este acela de a genera cunoștințe 

care, pe de o parte, fundamentează planificarea 

celorlalte activități ale proiectului, iar pe de altă 

parte oferă repere pentru evaluarea și 

îmbunătățirea acestora. Prima fază a micro-

cercetării s-a derulat între 15 octombrie - 15 

decembrie 2014, a doua fază este planificată 

pentru iulie 2015, iar ultima între 15 ianuarie - 

15 februarie 2016. 

 

 

 

Micro-cercetarea ROMEDIN este o cercetare 

prin și pentru acțiune, care contribuie la 

dezideratul asigurării participării școlare ca 

drept social și la dezvoltarea instituțională a 

educației școlare ca instrument al asigurării 

dreptății sociale. Rezultatele micro-cercetării 

ROMEDIN se generează prin metodologia 

calitativă a observației participative, în procesul 

elaborării în comun a înțelegerii problemelor, 

dar și a conținutului unui suport bine venit 

înspre soluționarea acestora, al căror mijloace 

pot fi asigurate prin proiectul ROMEDIN. Aceste 

rezultate se comunică către comunități și către 

școli cu scopul ca ele să fie puse în slujba 

îmbunătățirii serviciilor socio-educaționale 

oferite prin proiect, respectiv să fie folosite în 

demersurile proiectului cu privire la sprijinirea, 

prin mijloacele instituționale ale educației 

publice, a școlilor care se dedică incluziunii 

socio-școlare, și în mod particular a rețelei 

școlilor incluzive create prin ROMEDIN. 

Eventuala publicare a rezultatelor detailate ale 

cercetării se va face respectând normele de 

confidențialitate și anonimitate agreate. 
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În ceea ce privește înțelegerea contextualizată a 

excluziunii și incluziunii școlare, ea este 

facilitată (și) de un demers analitic anterior din 

cadrul cercetării "EDUMIGROM: Diferenţe 

etnice în domeniul educaţiei şi perspective 

divergente pentru tineretul urban într-o Europă 

extinsă", sprijinită prin Programul Cadru Șapte 

al Comisiei Europene (FP7/2007–2013).1    

                                                 
1
 EDUMIGROM și-a propus să exploreze măsura în 

care politicile și practicile educaționale din nouă țări 
protejează minoritarii etnici față de efectele 
excluziunii sociale, sau îi transformă în cetățeni 
marginalizați. Sau, altfel spus, a analizat rolul 
educației școlare în reducerea, menținerea sau 
adâncirea inegalităților între tineri în materie de 
acces la educație, locuri de muncă și diverse forme 
ale participării sociale, culturale și politice. 
Rezultatele cu privire la contextul românesc au fost 
publicate în Enikő Vincze și Hajnalka Harbula (2011) 
Strategii identitare și educație școlară. Raport de 
cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală 
(EDUMIGROM / România). Cluj: EFES (accesibil aici 
http://sparex-ro.eu/wp-content/uploads/strategii-
identitare-si-educatie-scolara-Volum-2011.pdf). 
Volumul așează în centrul atenției strategiile 
identitare ale copiilor romi dintr-un oraș din 
România prin care aceștia răspund provocărilor 
venite dinspre mediul lor școlar și domestic imediat, 
dar și dinspre contextul social-economic mai larg. 
Observă efortul acestor adolescenți de a se afirma ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiul de bază al acestei evaluări 

participative a nevoilor educaționale este acela 

de a genera cunoaștere care vine în sprijinul 

soluționării problemelor identificate atât în 

comunități, cât și în școli, precum și în relația 

dintre ele în ceea ce privește accesul la educație 

școlară de calitate a copiilor din medii 

dezavantajate. 

 

 

 

 

                                                                         
persoane independente, în timp ce prelucrează atât 
mesajele culturale privind identitatea lor etnică, cât 
și efectul condițiilor materiale în care trăiesc, 
încercând să se manifeste în prezența altora cu 
demnitate (prin acceptarea necondiționată a 
regulilor impuse de școală și / sau prin rezistența 
față de ele). 
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DERULAREA ȘI REZULTATELE PRIMEI ETAPE 

A MICRO-CERCETĂRII  

 

Într-un prim pas, micro-cercetarea a identificat 

copiii din comunitățile Cantonului, Coastei și 

fosta Coastei/case modulare care sunt înscriși în 

școlile din oraș, și a discutat cu ei și cu părinții 

lor (individual sau în grup) despre experiențele 

participării școlare, precum și despre ceea ce 

cred ei cu privire la oportunitatea participării la 

un program de școală după școală (Activitatea 

2.1 a proiectului), respectiv a unor activități 

extrașcolare (Activitatea 2.2: teatru/actorie, și 

arte plastice) pe care proiectul ROMEDIN le 

oferă atât copiilor școlarizați, cât și celor 

neșcolarizați. În cadrul acestui proces am mai 

notat și cazuri de familii/copii care prezintă 

riscuri ridicate de absenteism și abandon școlar; 

pentru ele proiectul nostru se pregătește să 

ofere servicii de informare, consiliere și 

intervenție pentru prevenirea acestor 

fenomene (Activitatea 3). Intrarea noastră în 

comunități cu acest scop a fost bazată pe o 

relație de încredere clădită de cel puțin cinci ani 

prin acțiunile desfășurate împreună cu membri 

acestor comunități. 

 

În al doilea pas, mergând pe urma copiilor la 

școlile în care sunt înscriși, am identificat 

următoarele unități de învățământ de masă din 

Cluj-Napoca: Școala Gimnazială "Ion 

Agârbiceanu", Colegiul Tehnic "Ana Aslan", 

Școala Gimnazială "Traian Dârjan", Colegiul 

Tehnic "Anghel Saligny", Școala Gimnazială 

"Alexandru Vaida Voevod", Școala Gimnazială 

"Nicolae Iorga", Liceul de Arte Plastice 

"Romulus Ladea", Colegiul Economic "Iulian 

Pop", Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe 

Lazăr", Liceul Tehnologic Special "Samus" Cluj-

Napoca, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

"Raluca Ripan". În școli am purtat, de-a lungul 

mai multor vizite la fiecare, discuții individuale 

și în grup cu directori, directori adjuncți, 

profesori de la ciclul primar și gimnazial, și, 

după caz, cu mediatori școlari, profesori de 

sprijini și psihopedagogi, despre disponibilitatea 

școlii de a participa la organizarea și derularea 

programului școală după școală și aspectele sale 

organizatorice, dar și a celorlalte activități 

ROMEDIN în școlile lor; precum și despre 

experiențele lor în domeniul incluziunii școlare, 

despre succesele, problemele și nevoile legate 

de astfel de demersuri.  

 



 

Din prima fază a micro-cercetării au rezultat și date statistice cu privire la participarea școlară și 
distribuirea copiilor din zona Pata Rât în școlile din orașul Cluj. Dintre acestea aici prezentăm doar 
câteva, urmând ca în numărul din februarie 2015 al Buletinului informativ ROMEDIN să aducem în 
discuție concluziile preliminare și recomandările cadru rezultate din evaluarea participativă a 
problemelor și nevoilor educaționale identificate în comunități și în școli. 
 
În funcție de tipul școlii la care sunt înscriși, cei 278 de copii școlarizați în anul școlar 2014/2015 cu 
domiciliul din Pata Rât (Dallas, strada Cantonului și case modulare/fosta Coastei) sunt distribuiți în 
sistemul de învățământ clujean conform Diagramei 1 și 2 de mai jos (dintre ei 194 copii în școli care 
aparțin de învățământul de masă/aprox 70%, și 83 de copii în școala specială/aproape 30%). 
 

Diagrama 1. Ponderea copiilor din zona Pata Rât școlarizați în funcție de tipul școlii 

 

 
 
În ceea ce privește copiii de pe rampă, menționăm că înainte de toamna anului 2014 niciun copil care 
locuiește în a patra zonă din Pata Rât (adică pe rampă) nu a fost înscris la școală în unitățile de 
învățământ din Cluj-Napoca.2 În anul școlar 2014/2015, prin proiectul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj "Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială 
a grupurilor vulnerabile din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a comunităților de romi marginalizate" au 
fost înscriși la școală 12 copii de pe rampă (trei în Școala Generală Horea și trei în școala Montessori din 
Cluj-Napoca, iar șase în două școli din comuna Cojocna, județul Cluj). Ei nu sunt incluși în statisticile 

acestui raport. 

                                                 
2
 Cu ocazia evaluării realizate de UNDP/UBB în 2012 prin cercetarea "Participatory Assessment of the Social 

Situation in the Pata-Rat and Cantonului Areas which was performed within the UNDP project: Preparatory Phase 
of a Model Project. Making the most of EU Fund for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged Roma 
(explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area," părinții au declarat că șapte dintre cei 61 de 
copii cu vârsta între 7-14 ani de pe rampă sunt înscriși la școală în localitățile din alte județe unde ei au domiciliul 
stabil, însă nu frecventează școala în perioada când familia migrează temporar pentru muncă în orașul Cluj. 
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Diagrama 2. Numărul copiilor din zona Pata Rât în funcție de tipul școlii la care sunt înscriși 

 

 
 

 
În funcție de zona Pata Râtului unde domiciliază, în ceea ce privește tipul școlii la care copiii sunt înscriși, 
prin Diagrama 3 se observă că ponderea cea mai mare a celor înscriși în școala specială se regăsește pe 
strada Cantonului (peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă fiind înscriși în școala 
specială).   
 
 

 Diagrama 3. Ponderea copiilor școlarizați în diverse tipuri de școli în funcție de zona locativă 
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Tabelul 1 de mai jos reflectă distribuirea numărului de copii din zona Pata Rât (Dallas, Cantonului și case 
modulare/fosta Coastei) în școlile din învățământul de masă unde sunt înscriși în funcție de ciclul 
educațional de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a.  
 

 Tabel 1. Număr copii școlarizați în învățământul de masă  
pe cicluri educaționale, școli și zone 

CICLUL EDUCAȚIONAL COASTEI  CANTONULUI   DALLAS  TOTAL  

Clasa pregătitoare 

Agârbiceanu 2  - -  2 

Ladea  2  2 -  4 

Pedagogic 1  - -  1 

Dârjan - 7 21  28 

Blaga - 1 
 

 1 

Total 5 10 21 36 

Clasele I-IV 

Agârbiceanu 9   4  - 13 

Vaida Voevod 8  - -   8 

Ladea 9   2  - 11 

Dârjan - 17 61  78 

Iorga -  1 -  1 

Total 26 24 61 111 

Clasele V-VIII 

Agârbiceanu  4  - - 4 

Saligny 5  - - 5 

Ladea 6  - - 6 

Samus 1  - - 1 

Aslan -  1 - 1 

Dârjan - 10 9  19 

Total 16 11 9 36  

Clasele IX-XII 

Economic  3  - -  3 

Pedagogic 1  - -  1 

Borza 2  - -  2 

Saligny 2  - -  2 

Samus - 2 0  2 

Raluca Ripan - - 1  1 

Total 8 2 1 11 

TOTAL  55  47 92  194 
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La finalul primei etape a micro-cercetării ROMEDIN dedicată și cunoașterii reciproce și negocierii asupra 
acitivităților ce se vor derula în cadrul școlilor, am semnat acorduri de colaborare cu  Școala Gimnazială 
"Ion Agârbiceanu", Colegiul Tehnic "Ana Aslan", Școala Gimnazială "Traian Dârjan", Colegiul Tehnic 
"Anghel Saligny", Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod", Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" și 
Colegiul Economic "Iulian Pop". Pe baza colaborărilor noastre anterioare, și a unor discuții cu directorii 
acestor unități de învățământ, am mai semnat acorduri de colaborare cu privire la Activitatea 4.1 
(dezvoltarea rețelei școlilor incluzive) cu Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr", Școala 
Gimnazială "Horea" și Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" (la cel din urmă derulăm și Activitatea 4.2 a 
proiectului). Tabelul 2 de mai jos reflectă opțiunile școlilor pentru tipurile de activități derulate prin 
resursele proiectului ROMEDIN.  
 

 
 

Tabel 2. Activități derulate în școlile conform acordurilor de colaborare 

 

 

Școli - cu 
acorduri de 
colaborare 

Activ 
2.1 

Școală 
după 

școală 

 
Activitatea 3    

Activ 4.1 
Rețeaua 
școlilor 

incluzive 

Activ 4.2 
Indexul 

școlii 
incluzive 

Intalniri 
cadre 

didactice 
abandon 

scolar 

 Actiuni 
prevenire
a violentei 
intre egali  

Actiuni 
prevenirea 

abuzului 
sexual   

Campanie 
educatie 
pentru 

drepturile 
copilului   

Campanie 
educatie 
pentru 

egalitate 
de gen   

1 Agarbiceanu X X X X X X X X 

2 Darjan  X X X X X X X   

3 Vaida Voevod X X X       X X 

4 Ana Aslan X X     X   X X 

5 Saligny X X X X X X X X 

6 Economic X         X X   

7 Pedagogic             X   

8 Șincai             X X 

9 Horea             X   

10 Iorga              X   
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Detalii despre proiect 

 

 

În limba română: 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 

http://coastei-ro.eu/?page_id=30  

 

 

În limba engleză:  

http://www.desire-ro.eu/?page_id=968,  

http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în 

mod necesar poziția oficială a granturilor 

SEE 2009-2014. 

 

Suport tehnic, Fundația Desire: 

Noémi Magyari, asistent manager proiect 

Daniela Stoica, PR proiect 
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