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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

COASTEI,

Departamentul

Romilor
de

din

Asistență

Socială al Facultății de Sociologie și
Asistență Socială din Universitatea BabeșBolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și
Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Proiectul se derulează în perioada 15
septembrie 2014 și 14 martie 2016.

ROMEDIN - EDUCAȚIE PENTRU
INCLUZIUNE ȘI DREPTATE SOCIALĂ

Această istorie a locuirii în zona Pata Rât este
reflectată și în ocurența curentă a copiilor din

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI CADRU
REZULTATE DIN
MICRO-CERCETAREA ROMEDIN

Dallas, Cantonului și case modulare/fosta
Coastei în diferite școli în oraș.

Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze
Faptul că nici un copil din casele modulare nu
În Buletinul informativ ROMEDIN nr. 3 din decembrie
2014 am discutat deja câteva aspecte ale microcercetării ROMEDIN: evaluarea participativă a
nevoilor și problemelor educaționale în școli și
comunități ca cercetare prin și pentru acțiune; scopul
și metoda cercetării, precum și rolul acesteia în
contextul întregului proiect; derularea primei etape a
micro-cercetării și câteva rezultate preliminare. În
completare, în cele ce urmează prezentăm concluziile
sintetice ale primei etape a cercetării ROMEDIN,
precum și recomandările cadru pe care le vom
dezvolta apoi prin Activitatea 4.1 (în particular în
Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive).

este înscris în școala Dârjan, ci în alte școli ale
Clujului (din cartierul Mărăști și Între Lacuri) se
explică prin faptul că înainte de 2010 acești
copii locuiau cu familiile lor pe strada Coastei
din cartierul Mărăști. Faptul că tinerii de vârstă
școlară din Cantonului și Dallas sunt înscriși
masiv în Școala Gimnazială Traian Dârjan
rezultă din politicile educaționale cu privire la
locale de școlarizare a copiilor din această zonă:

CONCLUZII SINTETICE
La mijlocul anilor 1990 zona Pata Rât a fost
locuită doar de așa-numita colonie Dallas.
Familiile de pe strada Cantonului au început să
se așeze și/sau să fie relocate în zona Pata Rât
de către autoritățile locale începând cu 2002,
iar familiile care acum locuiesc în casele
modulare au fost evacuate de pe strada Coastei
și relocate în zona Pata Rât în decembrie 2010.

inclusiv din acceptul școlii Dârjan, în paralel cu
refuzul altor școli, de a-i înscrie, precum și din
lipsa

unei

viziuni

și

practici

la

nivelul

Inspectoratului Școlar Județean cu privire la
desegregarea școlară și evitarea ca segregarea
rezidențială a zonei Pata Rât să producă
segregarea școlară în cazul școlii Dârjan, iar cea
din urmă să contribuie la perpetuarea segregării
teritorial-locative a familiilor care au ajuns să
locuiască în zona Pata Rât.
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Școlarizarea copiilor din zona Pata Rât (mai
puțin ai celor de pe rampă) a început în 1995.
Asta practic a însemnat înscrierea copiilor din
colonia Dallas în Școala Gimnazială Traian
Dârjan. Efectivele de elevi romi (în 1995
constând din 24, iar în 1996 din 54 elevi) au fost
considerate drept "clase integrate de
învăţământ special." Din anii 2000, programul
PHARE și programul Educația 2000+ au
contribuit mult la renovarea şi echiparea școlii,
aceste programe fiind concentrate pe
școlarizarea copiilor romi și asigurarea accesului
grupurilor vulnerabile la educație școlară.
Sub impactul mai multor factori, dincolo de
voința școlii Dârjan, și ca efect al politicilor
educaționale pentru romi ale diverselor etape
după 1990 (mai ales datorită faptului că a fost
școala desemnată pentru a școlariza copiii din
zona segregată din punct de vedere rezidențial)
școala Dârjan a devenit o școală segregată,
având o proporție mai mare decât jumătate de
elevi auto-declarați de etnie romă.
Pe lângă Şcoala Gimnazială Traian Dârjan, care
şcolarizează preponderent copii cu rezidenţa în
Dallas, precum am discutat în Buletinul
informativ ROMEDIN Nr. 3, Şcoala Specială nr. 2
şcolarizează peste jumătate din copiii care
locuiesc pe strada Cantonului. Având în vedere
şi faptul că puţini copii care locuiesc în Pata Rât
ajung la nivelul de şcolarizare liceal, acest lucru
denotă o tendinţă de excludere a acestor copii
din Pata Rât din învăţământul de masă şi
(re)orientarea lor către instituţii de şcolarizare
specială. Orientarea copiilor cu rezidenţa în
zone marginalizate către şcoli care deja poartă
diverse stigme şi şcolarizarea lor în aceste
instituţii conduce la dobândirea unor noi forme
de inferiorizare, respectiv, în timp, la
consolidarea marginalizării sociale şi a
excluziunii politice.

Imposibilitatea eliminării efectelor segregării
rezidențiale asupra participării școlare rezultă și
din faptul că programele educaționale pentru
romii din Pata Rât s-au axat în mare parte pe
școala Dârjan, fără ca alte școli ale orașului să fi
participat la aceste demersuri, și fără a fi existat
o acțiune de desegregare școlară coordonată de
ISJ la nivelul tuturor școlilor din oraș, sau
proiecte care să fi acționat la nivelul rețelei
școlare.

Precum municipalitatea nu a avut până acum
un plan de desegregare cu privire la zona Pata
Rât, nici Inspectoratul Școlar Județean nu a avut
un astfel de plan la nivelul școlilor din oraș.
Toate programele sau proiectele cu fonduri
private care s-au derulat în zonă sau în școala
Dârjan (programul PHARE la școala Dârjan,
Fundația Pro Roma în Dallas) cel mult au condus
la îmbunătățirea condițiilor de acolo şi minima
alfabetizare a copiilor. Ele nu și-au propus să
contribuie la problematizarea marginalizării
socio-teritoriale a persoanelor care locuiesc în
Pata Rât și includerea acesteia pe agenda
publică.
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Faptul că și în anul școlar 2014/2015, cu foarte puține excepții, starea de fapt reflectată în diagrama de
mai jos continuă să persiste, denotă că sistemul de învățământ clujean în cel mai bun caz a reușit să
găsească soluții cu privire la continuarea școlarizării acelor copii în școlile mixte din oraș care aparțin
comunității recent mutate în Pata Rât (evacuate de pe strada Coastei). Totodată, sistemul de
învăţământ local nu a pus în mișcare mecanisme care să asigure accesul copiilor din celelalte comunități
ale zonei Pata Rât la școlile mixte din oraș precum și să reconfigureze Şcoala Dârjan ca unitate de
învățământ care școlarizează copii de diverse etnii și statut social din cartierul Someșeni.

Diagrama 1. Numărul copiilor din zona Pata Rât în funcție de școlile unde sunt înscriși
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Consecințele traiului într-o zonă segregată,
izolată și poluată, precum și în condițiile unei
locuiri precare și ale nesiguranței sociale, se
manifestă și în reproducerea instabilității
participării școlare, cea din urmă având cauze
care nu se pot soluționa doar prin programe

La fel cum soluția în ceea ce privește

educaționale pe perioade scurte/determinate,

marginalizarea comunităților din Pata Rât nu

fără desegregarea teritorială a zonei Pata Rât.

este în Pata Rât, nici soluția privind școala
generală Dârjan nu este în școala Dârjan, căci
nu comunitățile de romi din Pata Rât sau școala
Dârjan

sunt

problema,

ci

mecanismele

economico-sociale și deciziile politice locale
şi/sau neglijența instituțională care le-au creat.

Problema nu stă în faptul că în Pata Rât sau în
Împreună, precaritatea locuirii într-o zonă
segregată, și prezența masivă la aceeași școală a
copiilor din această zonă (adică suprapunerea
segregării rezidențiale cu segregarea școlară)
reproduce

inter-generațional

marginalizării sociale.

efectele

școala Dârjan sunt prea multe persoane de
etnie romă, problema este că persoanele din
Pata Rât se confruntă cu dezavantajele multiple
ale excluziunii sociale cumulate de-a lungul mai
multor generații, precum și cu inferiorizarea și
stigmatizarea celor care trăiesc în sărăcie
pentru

că

sunt

săraci,

și

asocierea

romilor/țiganilor cu sărăcia și cu probleme
sociale.
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RECOMANDĂRI CADRU
A. Găsirea unei strategii instituționale
coordonate de ISJ la nivelul orașului, care să
rezulte în desegregarea școlii Dârjan fără ca
școala să se închidă din cauza reducerii
efectivului de elevi, cu mai multe componente
care trebuie promovate în paralel, și nu separat.
Această strategie va trebui să se refere totodată
și la soluțiile înscrierii copiilor din zona Pata Rât
în cât mai multe școli din oraș, precum și la
evitarea fermă a școlarizării lor în unitățile
învățământului special.

B. Transformarea statutului claselor cu
predarea în limba romani din poziția de
marginal sau inferior și stigmatizat într-o poziție
de partener egal cu celelalte clase, și mai mult,
într-o inițiativă asumată cu mândrie, a cărei
rezultate în ceea ce privește cultivarea limbii și
culturii romani să fie promovate în și dincolo de
școală de elitele rome din oraș, și nu numai.

C. Recunoașterea de către ISJ a muncii depuse
în favoarea educației de calitate a copiilor din
medii dezavantajate printr-un spor sau gradație
de merit acordat cadrelor didactice, și
modificarea criteriilor și indicatorilor de
evaluare a școlilor prin care și munca cu copii
provenind din medii defavorizate și în particular
din Pata Rât să fie recunoscută atât simbolic,
cât și material.

D. Elaborarea și implementarea unor programe
remediale diferențiate și metode de predare
adaptate la nevoile educaționale ale elevilor cu
decalaje în ceea ce privește rezultatele la
învățătură (de ex. metodologia pedagogiei
Waldorf, sau Montessori, sau Step-by-step etc),
printre ele noi metode de predare a limbii
române dar și a altor discipline, în așa fel încât
aceștia să ajungă la nivelul așteptărilor
competenţelor dobândite la finalul unui ciclu
educațional.
Derularea,
prin
folosirea
instrumentelor financiare și organizatorice
prevăzute în Anexa la ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5349/
07.09.2011
privind
aprobarea
Metodologiei de organizare a programului
„Şcoala după şcoală”, a unor programe de
școală după școală care vin în sprijinul acestui
demers.
E. Sprijinirea școlarizării copiilor aparținând
unor grupuri vulnerabile, printre ele
comunitățile marginalizate din Pata Rât de către
Primăria și Consiliul Local al Municipiului ClujNapoca (de exemplu asigurarea transportului
școlar după nevoi; găsirea unor soluții adecvate
pentru selectarea unor însoțitori pe autobuzul
care transportă copiii la și de la școală acasă în
Pata Rât dintre persoane cu VMG care ar
presta orele lucrate în favoarea comunității în
acest fel; asigurarea unei mese de prânz la
școală în cadrul programului de școală după
școală, fără ca acest lucru să afecteze dreptul la
cantina socială a familiei (garantat ca un drept
la protecție socială, pentru care persoanele
prestează munci în folosul comunității).
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Detalii despre proiect
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În limba română:
http://www.desire-ro.eu/?page_id=904,
http://coastei-ro.eu/?page_id=30

"Servicii socio-educaționale pentru
incluziunea romilor" (ROMEDIN - Educație
pentru incluziune și dreptate socială)

Februarie 2015
În limba engleză:
http://www.desire-ro.eu/?page_id=968,
http://coastei-ro.eu/?page_id=32

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

7

