
 

 

 

 

 

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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Pachetul de servicii socio-educaţionale oferit 
prin proiectul ROMEDIN a prins viață zi de zi, 
timp de 5 luni, prin implicarea a peste 30 de 
cadre didactice din 6 școli din Cluj-Napoca. De 
acest program beneficiază în total 291 copii de 
la nivel primar, gimnazial și liceal. Dintre ei, 176 
de copii sunt înscriși în programul școală după 
școală (printre ei 80 de copii cu domiciliul în 
zona Pata Rât, și alți 96 de copii aparținând 
unor categorii sociale defavorizate din alte zone 
ale Clujului, colegi cu copii din Pata în aceste 
școli); iar alți 115 de copii din clasele I-VIII 
participă la programele de dezvoltare personală 
și educație civică incluse în programul școlar 
normal de la Școala Gimnazială "Traian Dârjan" 
care școlarizează copii din Pata Rât și din 
Someșeni.  

 

Colegele noastre, profesoare în Colegiul Tehnic 
"Ana Aslan", coordonatoare ale programului 
Școală după școală de la nivelul ciclului primar, 
au pregătit acest material pentru seria 
Buletinelor informative ROMEDIN. El reflectă 
atât experiențele și rezultatele programului, cât 
și viziunea despre educația incluzivă. Prin 
publicarea acestui material, echipa ROMEDIN 
dorește să contribuie la recunoașterea muncii 
lor. Susținem, și pe această cale, revendicarea 
față de sistemul de învățământ clujean și 
autorități publice locale și naționale, de a 
implementa măsuri concrete prin care să 
sprijine financiar și simbolic rolul educației 
incluzive în transpunerea în practică a 
dezideratului dreptății sociale.       

 

COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" -  
O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI 

Angela Vereșezan 
Iolanda Molnar 

 
 

Ştim cu toţii că suntem diferiţi unii față de alţii, 
că fiecare avem propriile însuşiri; caracteristicile 
individuale pot doar să fie asemănătoare, dar 
nu şi identice. Prin urmare, fiecare individ este 
unic. Şi totuşi, toţi avem nevoi. Prin ele ne 
identificăm cu ceilalţi. Toţi avem drepturi şi 
responsabilităţi şi, deci, toţi trebuie să fim 
trataţi egal.  

Poate, de cele mai multe ori în ultima vreme, 
am auzit despre "acele" grupuri dezavantajate, 
veşnic în căutarea propriei identităţi, mereu 
supuse unor puternice represalii din partea 
societăţii şi, în consecinţă, marginalizate şi 
etichetate ca fiind, poate, cea mai 
controversată "specie umană". Este vorba 
despre romi. Aceştia, în ochii europenilor s-au 
situat întotdeauna la două extreme. Pe de o 
parte, în unele romane şi filme au fost 
idealizaţi: foarte ospitalieri, lipsiţi de griji, firi 
nomade, romii au ştiut să dea viaţă, prin cânt şi 
dans, bucuriei şi tristeţii. Pe de altă parte, au 
fost defăimaţi, spunându-se că nu inspiră 
încredere, că sunt misterioşi şi rezervaţi, veşnic 
inadaptaţi şi marginalizaţi, alcătuind o 
comunitate închisă.  

Dar romii au înfruntat întotdeauna 
discriminarea, rămânând uniţi. Veacuri la rând, 
viaţa de familie le-a conferit sprijinul şi bucuria 
de care aveau nevoie. Prin tradiţie, romii au o 
deosebită grijă faţă de copiii lor, iar copiii ţin 
mult la părinţi şi îi îngrijesc până la adânci 
bătrâneţi. *...+ 

http://www.desire-ro.eu/?p=1160
http://www.desire-ro.eu/?cat=25
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La şcoală, copiii pot fi veseli sau trişti, 
exuberanţi sau melancolici, din foarte multe 
motive. În perioada copilăriei, în principal 
familia şi şcoala generează asemenea stări. 
Dacă în familie putem interveni destul de puţin, 
rămâne ca în şcoală să construim un climat 
securizant şi un mediu plăcut. 

 

 

 

Ce poate să facă școala, 

pentru a fi mai aproape de copii, să devină un 
loc în care ei să se simtă bine și în siguranță, şi 
un mediu care să îi reprezinte? Răspunsurile nu 
pot fi nici simple, nici sigure, dar pot fi 
sintetizate astfel:  

 

 

 

 

 

►  înţelegerea unora dintre cele mai 
importante scopuri ale educaţiei incluzive: 
perceperea diferenţelor dintre elevi ca fiind 
resurse prin care se poate sprijini actul de 
învăţare, mai degrabă decât problemele de 
depăşit, dar şi recunoaşterea faptului că 
incluziunea în educaţie reprezintă un aspect al 
incluziunii sociale; 

 ► şcoala este un mediu de socializare 
extrem de important pentru copii; 

 ► calitatea mediului şcolar influenţează 
eficienţa învăţării; 

 ► identitatea şcolii se construieşte în timp 
şi cu participarea tuturor actorilor implicaţi: 
elevi, profesori, părinţi; 

 ► amenajarea sălilor de clasă, a spaţiilor 
comune reflectă tipurile de relaţii (elevi-
profesori) din şcoală; 

 ► copiii au dreptul să se exprime şi să 
contribuie la amenajarea mediului şcolar, ceea 
ce le întăreşte sentimentul apartenenţei, cât şi 
spiritul de comunitate; 

 ► expunerea unor informaţii, fotografii, 
desene şi alte produse, în special ale elevilor 
proveniţi din grupuri dezavantajate, reflectă ce 
se întâmplă, dezvoltă o „memorie colectivă” şi 
stimulează construirea identităţii clasei ca o 
comunitate; 

 ► diversitatea etnică şi culturală a 
populaţiei şcolare şi a comunităţii trebuie 
reflectată în toată şcoala, nu doar în clasă; 

 ► imaginea de sine a copiilor şi mândria 
pentru propriile realizări sunt puncte uneori 
neglijate, motiv pentru care ele trebuie 
cultivate în activităţile cotidiene din şcoală; 
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 ► cultivarea spiritului de echipă, de 
colaborare între elevi, reprezintă surse ale 
descurajării oricăror porniri rasiste sau a 
etichetării; 

 ► o strânsă colaborare cu specialiştii în 
integrare (profesori de sprijin, mediator şcolar, 
consilier, psiholog, logoped etc.) este imperios 
necesară, în vederea eliminării oricăror urme de 
marginalizare şi cu scopul adaptării elevilor cu 
dificultăţi la cerinţele şcolii; 

 ► legătura permanentă cu familiile 
elevilor este sursa unui echilibru în vederea 
formării personalităţii acestora; 

►   climatul din şcoală poate fi ameliorat 
prin intervenţii simple, accesibile, care nu 
presupun, în mod necesar, fonduri financiare. 

 

 

 

 
 

 

Educația - responsabilitatea întregii comunități 

Şcoala este un element esenţial al oricărei 
comunităţi prin resursele umane pe care le are, 
dar şi prin spaţiile de învăţare, respectiv prin 
totalitatea resurselor materiale de care 
dispune. Implicarea şcolii în actul dezvoltării 
comunitare este un proces care va duce la 
mobilizarea resurselor existente latent în orice 
comunitate.  

 
Educaţia copiilor este responsabilitatea  

întregii comunităţi: cadre didactice, părinţi, 
preoţi, reprezentanţi ai Consiliului Local, 

psihologi, consilieri şcolari, logopezi, profesori de 
sprijin, și alții. Toţi aceşti „agenţi ai educaţiei” îşi 
aduc aportul în dezvoltarea comunităţii, dar, mai 
ales, în educarea tinerei generaţii în spiritul unui 

capital social dezvoltat:  
încredere socială, reciprocitate generalizată, 
cooperare spontană, solidaritate organică, 

participare civică. 
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► Permanent suntem preocupaţi de 
îmbunătăţirea performanţelor academice ale 
elevilor, de adaptarea şcolii la nevoile copiilor şi 
părinţilor de etnie romă, precum şi implicarea 
activă a acestora în viaţa şcolii, deoarece avem 
convingerea că nu se poate vorbi de succesul 
şcolar al elevilor romi fără rolul decisiv al 
părinţilor. De aceea, este imperios necesară 
dezvoltarea unui parteneriat şi a unei colaborări 
permanente cu părinţii şi cu ceilalţi actori 
sociali, promovând toleranţa, înţelegerea şi 
respectul reciproc. 

► Părinţii reprezintă acel segment al 
comunităţii care este cel mai interesat de ce se 
întâmplă în şcoală. Părintele iniţiază relaţia 
familiei cu şcoala, aducându-şi copilul la şcoală. 
Apoi, şcolii îi revine rolul de a gestiona această 
relaţie, astfel încât să devină un parteneriat 
real, cu scopul de a sprijini cât mai eficient 
dezvoltarea armonioasă a copilului şi, implicit, a 
familiei, respectiv a comunităţii. 

► Relaţia părinţilor (adulţilor din comunitate) 
cu şcoala nu trebuie să înceteze neapărat odată 
cu încheierea studiilor copilului. Ele pot 
continua în cadrul unor activităţi de sprijinire a 
şcolii sau a unor activităţi culturale care se 
desfăşoară la şcoală, dar care implică membrii 
comunităţii. De asemenea, şcoala este un 
potenţial centru comunitar de învăţare, unde 
resursele umane (învăţători, profesori) pot 
organiza activităţi de formare continuă pentru 
întreaga comunitate sau pentru membri selecţi 
ai acesteia. 

►  Între şcoală şi comunitate trebuie să existe o 
comunicare pro-activă. Aceasta întăreşte 
parteneriatul părinte-şcoală, satisface nevoia de 
informare a părinţilor şi a instituţiilor 
administraţiei locale.  

 

 

O ŞCOALĂ RESPONSABILĂ ESTE GARANŢIA 
DEZVOLTĂRII PERMANENTE A  COMUNITĂŢII   

Conducerea Colegiului Tehnic “Ana Aslan”, 
urmărește: 

► să asigure identificarea şi satisfacerea 
nevoilor beneficiarilor noştri printr-un 
parteneriat strâns cu agenţii sociali, economici 
şi culturali;  
► să colaboreze cu beneficiarii pentru a defini 
şi a asigura avantajele pe termen lung ale 
educaţiei oferite;  
► să încurajeze toţi membrii echipei care 
asigură procesul educaţional şi să contribuie la 
oferirea unor produse şi servicii de înaltă 
calitate printr-o comunicare eficientă şi 
formarea adecvată a abilităţilor profesionale;  
► să asigure:  
 ►motivarea şi implicarea personalului       

didactic şi didactic auxiliar;  
 ► respectarea angajamentelor; 

► crearea şi menţinerea unei imagini 
reprezentative să asigure crearea şi 
menţinerea unei imagini reprezentative  



 

6 

ROMEDIN în Colegiul Tehnic Ana Aslan 

În școala noastră, 60 de elevi de la ciclul primar 
și gimnazial beneficiază de proiectul ROMEDIN. 
I-am întrebat pe copii: Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a 
plăcut până acum la ROMEDIN?  

Ce mi-a plăcut?  

Că ne făceam temele și nu mai trebuia să le 
facem acasă; 
Când am vizionat filmul Dumbrava 
minunată; 
Când făceam teme și apoi ieșeam în curtei; 
Când am ieșit în fața clasei și am cântat;  
Când am făcut poze, a fost cea mai 
frumoasă zi dintre toate; 
Cum se comportă domnișoara Iolanda și 
doamna Angela cu noi; 
Când ne jucăm; 
Când cântăm și ne distrăm; 
Că învățăm foarte multe; 
Că mă înțeleg bine cu copiii; 
Când Eszter ne-a pus să facem crocodilul; 
Când lucrez împreună cu ceilalți copii; 
Că elevii de la ROMEDIN sunt buni. 

Ce nu mi-a plăcut? 

 Când m-am certat cu copiii; 
 Când nu ieșeam afară; 
 Când eram certați dacă eram răi; 
 Când m-am comportat foarte curât cu 
 Eszter; 
 Când se dau copiii șmecheri; 
 Cum se comportă câteodată copiii; 
 Când niște copii din curtea școlii s-au legat 
 de mine; 
 Când copiii se ceartă și nu sunt foarte 
 ascultători; 
 Când se bat copiii; 
 Când unele fete sunt neascultătoare; 
 Când unii copii sunt leneși, vorbesc urât, 
 înjură. 

 

O întâmplare fericită   

Când am ieșit afară și am ascultat muzică; 
Când ne-am jucat cu jocurile; 
Când mi-am adus medalia la ROMEDIN și 
am arătat-o colegilor; 
Când ne-am jucat în perechi și ne-am 
distrat; 
Când am făcut felicitări și mărțișoare; 
Când am primit FB pentru o fișă de lucru 
individuală; 
Când ne-am jucat afară; 
Când domnișoara Iolanda ne-a făcut 
surpriza cu dulciurile; 
Când îmi fac temele și nu le mai am de făcut 
acasă. 

 

 

 

 

Propuneri de activități viitoare 

Să facem mai multe activități; 
Să mergem în Parcul Mare și să ne aducem 
mingi pentru a ne juca volei; 
Să ieșim prin oraș și să avem multăpauză; 
Mai multe jocuri cu toți copiii; 
Să desenăm mai mult; 
Să facem un concurs de cântece și dans pe 
echipe;  
Să facem spectacole; 
Să ni se arate ce face un pilot de avioane; 
Să facem un tablou cu toți elevii de la 
ROMEDIN.  
 



 

7 

 

 

 

Este necesar să ne asigurăm că acei copii care 
întâmpină dificultăţi în procesul de învăţare 
sunt trataţi cu respect şi sunt consideraţi drept 
persoane potenţial active şi capabile să înveţe, 
după propriile posibilităţi şi abilităţi. Numai aşa, 
reacţiile lor pot fi utilizate drept stimulent 
pentru dezvoltarea noastră, a cadrelor 
didactice. 

 

Există programe de formare pentru cadrele 
didactice care lucrează cu copiii romi, astfel 
încât aceştia să fie informaţi în legătură cu 
tradiţiile, istoria şi cultura romă. În cadrul 
programului şcolar, pot fi iniţiate activităţi de 
educaţie multiculturală, dând astfel copiilor 
români, romi şi de alte etnii, şanse de a 
cunoaşte mai multe despre istoria şi tradiţiile 
colegilor lor, baza unei înţelegeri şi acceptări a 
DIVERSITĂŢII. 

 

Implicarea părinţilor în activităţile şcolii este 
una din priorităţile învăţământului actual. 
Merită să încercăm prin cât mai multe mijloace 
să asigurăm acest lucru și în relație cu cât mai 
mulți părinți romi. 

 

Educarea adulţilor (cadre didactice, părinţi) şi a 
copiilor în spiritul toleranţei şi a nediscriminării 
constituie priorităţi în vederea schimbării 
mentalităţilor şi a eliberării de prejudecăţi. 

 

 

 

Aşadar, obiectivul principal al fiecărui cadru 
didactic, dar şi al fiecărui om este asigurarea de 
şanse egale pentru categoriile dezavantajate, în 
general, pentru copiii romi, în special.  

 

Este necesară O EDUCAŢIE, O ŞCOALĂ  PENTRU 
TOŢI, pe care o putem realiza prin cooperare, 
colaborare – ŞI EU, ŞI TU, ŞI EL – OMUL, în 
general, CADRUL DIDACTIC, în special. 

 

Să nu uităm niciodată să ne întrebăm: „Ceea ce 
fac eu, îl ajută pe elev să se simtă competent?” 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin Informativ Nr. 8 

 

"Servicii socio-educaționale pentru incluziunea 

romilor" (ROMEDIN - Educație pentru 

incluziune și dreptate socială) 

 

 

Mai 2015 

 

 

 

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 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904
http://coastei-ro.eu/?page_id=30
http://www.desire-ro.eu/?page_id=968
http://coastei-ro.eu/?page_id=32

