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INTRODUCERE – DESPRE NEVOIA DE ROMEDIN

CONTEXTUL PROBLEMEI ABORDATE 

Una dintre problemele dezvoltării social-economice din România este producerea  unor mari 
disparități teritoriale între diferitele regiuni ale țării, dar și între mediul rural și urban. Mai multe 
cercetări curente, printre ele și investigații derulate de unii membrii ai echipei proiectului ROMEDIN 
(Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale, 2011-2014; Faces and causes of Roma marginaliza-
tion, 2012-2014) arată că diviziunile socio-spațiale s-au adâncit și în interiorul orașelor, în particular 
între zonele lor rezidențiale gentrificate și zonele de locuire defavorizată. Marginalizarea spațializată 
constă în formarea ariilor de locuire izolate de restul localității, de obicei în medii poluate și stig-
matizate cultural, de cele de mai multe ori nu doar în urma stabilirii ‘voluntare’ în astfel de spații ai 
celor deposedați de resurse (locuri de muncă, locuințe adecvate și accesibile, acte de proprietate și 
identitate, capital social, demnitate și recunoaștere culturală), ci și ca rezultat al unor intervenții ad-
ministrativ-teritoriale gestionate de autorități (evacuări, relocări, regenerări urbane etc). 
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Marginalizarea spațializată rezultă în lipsa participării la viața socială a localității a persoanelor 
care locuiesc în aceste zone, respectiv în reducerea dramatică a accesului  lor la bunuri și servicii so-
ciale, și în general la resursele unei vieți umane demne. Acest fenomen este adâncit și de carențele 
sistemului public de protecție socială în materie de resurse umane și de resurse financiare, precum 
și de abordarea sectorială a politicilor de incluziune socială (a romilor), care plasează excluziunea și 
marginalizarea în domeniul asistenței sociale, asociază etnia romă cu probleme sociale, și acționează 
asupra celor marginalizați fără schimbarea cauzelor structurale ale marginalizării. Proiectul nostru 
“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor” răspunde la această provocare generală a 
marginalizării socio-spațiale în contextul orașului Cluj-Napoca printr-o inițiativă educațională pentru 
incluziune și dreptate socială. ROMEDIN recunoaște că pentru a genera schimbări, incluziunea trebu-
ie să acționeze ca un proces bi-direcțional: includerea persoanelor marginalizate printre categoriile 
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sociale care au acces egal la resursele societății în care trăim presupune crearea unor mecanisme 
instituționale ce 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 afirma-
tive pentru  cei deposedați de capacitatea de a se bucura de resursele rețelei școlare, dar și o gândire 
și practică instituțională bazată pe valorile solidarității și dreptății sociale.        

ZONA PATA RÂT DIN CLUJ-NAPOCA

Cazul zonei de locuire defavorizată Pata Rât din Cluj este un exemplu al manifestării spațiale a 
marginalității avansate. Ea include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și 
colonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii 1970, și  extinse după 1990 în urma creș-
terii continue a numărului persoanelor sărăcite în căutare de surse de venit și  locuire accesibilă; colo-
nia de pe strada Cantonului, constituită după 2002 în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și 
amplasării familiilor evacuate în această zonă de către autoritățile locale, dar și ca rezultat al stabilirii 
aici a multor familii în căutare de resurse de trai; colonia Noul Pata Rât, sau ‚Colina Verde’, formată 
în urma construirii, în 2010, de către Primăria și Consiliul Local a zece case modulare în apropierea 
rampei de gunoi și relocarea aici a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, strada 
Coastei. Din 2010 încoace Fundația Desire, împreună cu alte organizații, a derulat multe campanii de 
sensibilizare și acțiuni activiste,1 și a formulat recomandări de politici publice privind desegregarea 
teritorială a zonei Pata Rât.2 Aceste inițiative s-au întâlnit după anul 2012 cu intențiile pozitive ale Pri-
măriei Municipiului Cluj-Napoca privind începerea unui plan de lungă durată de relocare a familiilor 

1 Informații despre aceste acțiuni se găsesc aici: 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/antisegregation_activism_Cluj_3.pdf (februarie 2014); 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/8_apr_roma_activism_cluj_album-1.pdf (aprilie 2014)

2 De exemplu în aceste documente: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/revendicari-pata-rat-alegeri-locale-2012_
final.pdf; http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_Ro-gov-2013-january.pdf; http://www.desire-ro.eu/wp-
content/uploads/prop-buget-incluz-prim-CL_desiremart2013.pdf; http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/desire-text_
Ro-gov-2013-iunie.pdf; http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/prop-evac-incluz-soc_desire-oct2o13-final.pdf

Sunt rom, vreau să trăiesc  
în demnitate, ianuarie 2011
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din Pata Rât care doresc acest lucru în vecinătățile mixte ale orașului. Astfel a devenit posibil parte-
neriatul ROMEDIN între Fundația Desire și alte organizații civice, și  instituții publice locale (Primăria 
Cluj-Napoca și Inspectoratul Școlar Județean Cluj).  Deoarece în momentul de față se derulează și alte 
inițiative educaționale dedicate copiilor din familiile care locuiesc pe rampă, proiectul ROMEDIN va 
deservi celelalte trei comunități (casele modulare, strada Cantonului, colonia Dallas).

Marșul pentru dreptate socială, 
decembrie 2011

Romi împinși la margini, 
decembrie 2012
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ROMEDIN ÎN CONTEXTUL POLITICILOR PUBLICE LOCALE 

Fundația Desire este o organizație civică care  abordează critic  nedreptățile  produse de regimul po-
litic și economic  actual, inclusiv  injustiția locativă și  inegalitatea dintre diverse categorii sociale în 
ceea ce privește accesul inegal la resursele societății contemporane (printre altele și cele ale educației 
școlare). Fundația Desire este o organizație civică care și-a exprimat punctul de vedere critic față de 
neglijarea sau tratarea inadecvată sau agravarea de către instituții publice a fenomenului marginali-
zării socio-teritoriale, și astfel a sprijinit revendicările celor care suferă consecințele acestui fenomen. 

Scoateți-ne din Pata Rât, 
decembrie 2013

Activismul rom pentru drepturi locative 
pentru toți, aprilie 2014
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Prin proiectul ROMEDIN Fundația Desire și partenerii săi mizează pe capacitatea școlilor de a înde-
plini un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a societății locale. ROMEDIN capaci-
tează organizații civice locale (printre ele o nouă organizație grassroots de romi, Asociația Comunitară 
a Romilor din Coastei) în vederea implementării, în parteneriat cu instituții publice locale, a unui mo-
del inovator de intervenție cu scopul de a reduce efectele structurale ale marginalizării sociale asupra 
participării școlare. ROMEDIN își propune să genereze schimbări instituționale durabile în domeniul 
educației școlare ca instrument al incluziunii sociale, iar prin programele de educație non-formală 
dorește să utilizeze mijloace ale creației artistice participative prin care să articuleze mesaje sociale 
venite dinspre copiii și adolescenții din Pata Rât. Dincolo de serviciile socio-educaționale oferite fa-
miliilor vulnerabile în timpul proiectului, prin strategia rețelei de școli incluzive pe care o va elabora 
și promova, ROMEDIN contribuie la punerea în practică a recomandărilor din documentul “Cluj 2020 
- oraș incluziv” și a propunerilor de sinergizare între direcțiile de dezvoltare, formulate în contextul 
elaborării Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.3  

 

3 Aceste documente sunt accesibile aici: http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/Clujul_incluziv_13_febr2014_FINAL.pdf;  
http://cmpg.ro/wp-content/uploads/2014/02/scrisoare-deschisa_planificare-strag-cluj.pdf

Marșul de 
solidaritate al 
romilor “Oraș 
pentru oameni, 
nu pentru 
profit”, iulie 
2015

Suntem egali, 
nu ilegali!, 
decembrie 2015
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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 (în particular cei care locuiesc în Dallas, pe strada Cantonu-
lui și în casele modulare/ fosta Coastei). 
Pe baza Micro-cercetării s-au organizat grupele Programului Școală după Școală Romedin la  6 șase 

școli din Cluj-Napoca (Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, Școala Gimnazială Traian Dârjan, Colegiul 
Tehnic Ana Aslan, Colegiul Tehnic de Construcții Andrei Saligny, Școala Gimnazială Alexandru Vaida 
Voevod, Colegiul Economic Iulian Pop), precum și grupele participante la programele de dezvoltare 
personală și educație civică integrate în programul normal de școală în cazul Școlii Gimnaziale Traian 
Dârjan. Între 15 ianuarie și 15 iunie 2015 de aceste programe au beneficiat în total 291 copii de  nivel 
primar, gimnazial și liceal.  Dintre ei, 176 de copii au fost înscriși în programul Școală după Școală, 
dintre care 80 de copii din zona Pata Rât, și alți 96 de copii aparținând unor categorii sociale defa-
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vorizate, colegi cu copii din Pata Rât 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 
Dârjan care școlarizează copii din Pata Rât și din Someșeni. În cadrul programului ROMEDIN a oferit 
suport social (masă și transport), suport educațional (efectuare de teme, recuperare de decalaje în 
învățare) și de programe de pregătire pentru viață (dezvoltare personală și educație civică). Începând 
cu 28 septembrie 2015 grupurile de la cele 6 școli participante s-au organizat pe baza experiențelor 
din anul școlar trecut, numărul copiilor beneficiari de serviciile Programului Școală după Școală 271. 

În paralel cu activitatea de mai sus s-a pregătit și s-a început și derularea activităților de educa-
ție non-formală pentru copii școlarizați și neșcolarizați din zona Pata Rât la Casa Tranzit (Activitatea 
2.2), care s-a desfășurat în cadrul unui Atelier de educație vizuală și în cadrul unui Atelier de teatru 
comunitar în zilele de sâmbătă între orele 10.00-14.00. Ei au beneficiat de masă, transport și suport 
educațional aferent celor două ateliere. Între octombrie 2014 și 15 aprilie 2015 23 copii din zona Pata 
Rât au beneficiat de programul Atelierului de teatru comunitar, și 27 copii din zona Pata Rât au fost 
înscriși în grupele 1 și 2 ale Atelierului de educație vizuală. Cei 23 de copii din atelierul de teatru și-au 
continuat programul până la mijlocul lunii iunie 2015. În ceea ce privește participanții atelierului de 
educație vizuală, în perioada 15 aprilie - 15 iunie 2015 alți 20 de copii din zona Dallas, Cantonului și 
caselor modulare au beneficiat de programul acestuia. Între 3 octombrie 2015 și 12 martie 2016 cele 
două ateliere au fost frecventate de un total de 37 copii și tineri. 
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(2)  Dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive în vederea susținerii desegregării socio-teritori-
ale a zonei (bazându-se pe Acordurile de colaborare încheiate cu școlile și pe Strategia rețelei 
clujene a școlilor incluzive elaborate prin proiect).  

Măsurile Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive elaborate prin ROMEDIN susțin un sistem 
public de educație școlară care contribuie la prevenirea și combaterea marginalizării sociale și la 
reducerea inegalităților sociale, sau, altfel spus, ea promovează un sistem al educației incluzive care 
poate funcționa ca instrument al dreptății sociale.

Măsurile propuse de o echipă de specialiști sunt dezbătute în cadrul Atelierelor de lucru ROME-
DIN, la care participă cadre didactice, părinți din zona Pata Rât, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar 
Județean Cluj și ai Primăriei Cluj-Napoca, și ai mass mediei locale. 

Strategia astfel finalizată este promovată în școli, la ISJ Cluj, la Primăria și Consiliul Local al Munici-
piului Cluj-Napoca, și în presa locală pentru ca implementarea ei să fie susținută financiar și simbolic 
de către diverși factori de decizie și de opinia publică clujeană.   
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ACORDURI DE COLABORARE ÎNCHEIATE ÎNTRE ROMEDIN ȘI ȘCOLI

Inclusiv Programul Școală după Școală
 Școala Generală “Ion Agârbiceanu”  
 Școala Generală “Traian Dârjan”  
 Școala Generală “Vaida Voevod”
 Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 
 Colegiul Tehnic “Ana Aslan” 
 Colegiul Economic “Iulian Pop” (liceeni)

Alte activități, fără Programul Școală după Școală
 Colegiul Național Pedagogic “Gheorghe Lazăr”
 Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai”  
 Școala Gimnazială “Horea”  
 Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”
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ACTIVITĂȚI ROMEDIN  (15.09.2014-14.03.2016)

0.  Activități de management de proiect (18 luni)
1.  Re-evaluarea nevoilor educaționale din comunitățile marginalizate de romi din zona 

Pata Rât (15.10-15.12.2014, 15.06-15.07.2015, 15.01-15.02.2016)
2.  Servicii educaționale și culturale pentru copii din familiile defavorizate din Pata Rât și 

colegii lor de școală 
 2.1. Program școală după școală (15.01-15.06.2015, 28.09.2015- 28.02.2016) 
 2.2.  Atelier de educație vizuală, și atelier de teatru comunitar (15.01-15.06.2015, 

02.10.2015-12.03.2016)
3.  Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar (15.12.2014-

15.12.2015)
4.  Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj (15.12.2014-15.06.2015, 

15.09.2015-15.01.2016)
 4.1. Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive
 4.2. Indexul școlilor incluzive 
5. Activități de dezvoltare organizațională (15.10.2014-14.03.2016)
6.  Activități de informare și publicitate despre proiect și despre fondul ONG 

(15.10.2014-14.03.2016)
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CALENDARUL ROMEDIN* 

 OCTOMBRIE 2014 
Prezentarea proiectului ROMEDIN (obiective și activități)
Buletin informativ nr. 1     21

 NOIEMBRIE 2014 
Educația pentru justiție socială și incluziune - resurse în pedagogia critică,  
educația pentru drepturile omului și educație incluzivă 
Buletin informativ nr. 2     24

 DECEMBRIE 2014 
Despre micro-cercetarea ROMEDIN
Buletin informativ nr. 3     30

 IANUARIE 2015 
Programul Școală după școală ROMEDIN 
Buletin informativ nr. 4, (concept, componente, școli și beneficiari direcți)     36

 FEBRUARIE 2015 
Concluzii și recomandări cadru rezultate din micro-cercetarea ROMEDIN
Buletin informativ nr. 5     40

 MARTIE 2015 
Atelierele ROMEDIN (Atelier de educație vizuală, Atelier de teatru comunitar)
Buletin informativ nr. 6     44

 APRILIE 2015 
Activitățile componentei “educație pentru viață”  
a programului Școală după Școală ROMEDIN 
Buletin informativ nr. 7     51

 MAI 2015 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan” - O școală pentru toți
Buletin informativ nr. 8    58

* Acest Calendar al proiectului a fost construit pe baza Buletinelor informative ROMEDIN Nr. 1  - 17 publicate între octombrie 2014 și 
februarie 2016. De-a lungul celor 18 luni de proiect suportul tehnic al realizării buletinelor în limba română și engleză a fost asigurat 
de către Fundația Desire, și în particular de Noémi Magyari, asistent manager proiect și Daniela Stoica, PR proiect. Ultimul număr 
al Buletinului informativ ROMEDIN (nr. 18 din martie 2016) va fi realizat doar după publicarea acestui volum. De aceea, la finalul 
Calendarului, editorii doar menționează ultimele activități ce urmează să fie derulate în ultima lună a proiectului. 
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 IUNIE 2015 
Activitatea 2.2.  Activități de educație non-formală.  
Expoziție și spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit - EXPECT ROMEDIN,  
„Vorbește Despre Tine” 
Buletin informativ nr. 9    64

 IULIE 2015 
Prezentarea activității de teatru forum, derulat în cadrul Activității 3  
între  februarie și iunie 2015
Buletin informativ nr. 10     68

 AUGUST-SEPTEMBRIE 2015 
Activități și rezultate ROMEDIN, 15 septembrie 2014 - 15 septembrie 2015  
și activități ROMEDIN la începerea anului școlar 2015/2016
Buletin informativ nr. 11-12     74

 OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2015 
Activitatea 4.2. Educația incluzivă pentru acceptarea diversității 
Buletin informativ nr. 13-14    85

 DECEMBRIE 2015 
Povestea ROMEDIN despre educația pentru dreptate și egalitate socială 
Buletin informativ nr. 15    90

 IANUARIE 2016 
Activitatea 4.1. Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive 
Buletin informativ nr. 16    113

 FEBRUARIE 2016 
Promovarea principiilor ROMEDIN
Buletin informativ nr. 17    123

 MARTIE 2016 
Încheierea proiectului ROMEDIN
Buletin informativ nr. 18    128
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LANSARE

În perioada 15-30 octombrie 2014, împreună cu partenerii săi, Fundația Desire din Cluj lansează 
proiectul Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor (ROMEDIN) cu un seminar de 
lucru, precum și printr-o serie de acțiuni de prezentare și promovare a inițiativei atât în rândurile 
comunităților marginalizate din Pata Rât, cât și ale școlilor clujene, și ale unui public larg. Aceste acțiuni 
de lansare se derulează în paralel cu microcercetarea proiectului realizată între 15 octombrie-15 
decembrie 2014 care își propune identificarea nevoilor și problemelor educaționale din comunități și 
din școli legate de situația de marginalizare socială, precum și a opțiunilor de participare la activitățile 
ROMEDIN. Detalii despre proiect se găsesc pe pagina de internet a Fundației Desire (http://www.
desire-ro.eu/?page_id=904) și a Asociației Comunitare a Romilor din Coastei (http://coastei-ro.eu/).      

OBIECTIVE

ROMEDIN acționează în domeniul educației școlare și contribuie la susținerea educației incluzive, 
educației pentru incluziune socială, pentru drepturile omului și pentru dreptate socială. El capacitează 
societatea civilă locală în vederea implementării, în parteneriat cu instituții publice locale, a unui model 
inovator de intervenție care contribuie la eliminarea marginalizării sociale în orașul Cluj, și în mod parti-
cular la incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate din Pata Rât. ROMEDIN valorizează ca-
pacitatea școlii de a îndeplini un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a societății locale.  

ACTIVITĂȚI

1.
RE-EVALUAREA NEVOILOR ȘI PROBLEMELOR EDUCAȚIONALE DIN COMUNITĂȚILE 
MARgINALIZATE DE ROMI, ȘI URMĂRIREA SCHIMBĂRILOR DE-A LUNgUL PROIECTULUI
Scopul activității este cunoașterea situației actuale în ceea ce privește nevoile și problemele 
educaționale din comunități, precum și din școlile care vor fi incluse în Activitatea 2.1; susținerea 
în acest sens a planificării celorlalte activități atât prin furnizarea de informații despre numărul de 
beneficiari potențiali din comunități și din școli, cât și despre  problemele majore la care aceste 
activități trebuie să răspundă; urmărirea schimbărilor generate prin proiect (micro-cercetarea se 
bazează pe datele din ancheta UNDP din 2012 derulată în Pata Rât, și se va realiza prin instrumentele 
unei investigații participative calitative).

 OCTOMBRIE 2014 
 Prezentarea proiectului ROMEDIN (obiective și activități)
 BULETIN INFORMATIV NR. 1
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2.
SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN PATA RâT, ȘI DIN ȘCOLILE PE CARE 
ACEȘTIA LE FRECVENTEAZĂ
ROMEDIN oferă servicii socio-educaționale copiilor din zona defavorizată Pata Rât în vederea sprijinirii 
participării lor la educație formală și nonformală de calitate. 
Cu acest scop, în cel de al doilea semestru al anului școlar 2014/2015, precum și în primul semestru 
al anului școlar 2015/2016 proiectul va derula un program de afterschool la școlile unde sunt înscriși 
copii din Pata Rât (pentru circa 140 de copii din această zonă și alți 60 de copii de la aceste școli 
provenind din familii vulnerabile). 

Programul școală după școală, împreună cu celelalte activități ale proiectului, urmărește nu numai 
oferirea unor condiții care pot contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare formale ale elevilor 
defavorizați, dar și crearea unor contexte instituțional-școlare în care elevii, cadrele didactice și părinții 
de diverse etnii și statut social diferit conviețuiesc împreună în spiritul egalității și echității sociale. 
În paralel cu această activitate, proiectul va susține și programe de activități artistice la Casa Tranzit 
din Cluj (atelier intercultural de arte plastice, și atelier de teatru comunitar) la care vor participa 60 
copii și adolescenți de etnie romă din Pata Rât și 20 de copii de alte etnii. De asemenea, urmărim și 
înscrierea a 20 de copii din Pata Rât la cercurile sportive de la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca. 

3.
SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Prin activitățile sale de informare și consiliere psiho-socială pentru eliminarea abandonului școlar 
proiectul va oferi astfel de servicii pentru aproximativ 80 de familii din Pata Rât, și va organiza două 
grupuri de suport și de autocunoaștere pentru adolescenți din această zonă. Mai departe, echipa 
proiectului va derula acțiuni în școlile selectate cu scopul prevenirii abandonului școlar, acţiuni 
de prevenire a violenţei între egali și a abuzului sexual, precum și campanii pentru promovarea 
drepturilor copiilor și egalității de gen.   

4.
CREAREA REȚELEI CLUJENE PENTRU ȘCOLI INCLUZIVE 
Din 15 decembrie 2014 desfășurpm activități în vederea dezvoltării rețelei clujene a școlilor incluzive 
dedicate desegregării, educației incluzive, drepturilor omului și dreptății sociale, capabile să apropie 
cadre didactice, copii și părinți romi și neromi cu statut social diferit, și să  asume un rol public în 
promovarea dezvoltării incluzive și coezive a urbei. Aceste activități includ elaborarea Strategiei 
pentru rețeaua școlilor incluzive, a Ghidului de educație pentru incluziune socială și drepturile omului, 
precum și promovarea acestora prin programe de formare dedicate unui grup de 40 de persoane, 
cadre didactice, jurnaliști, angajați ai Primăriei și consilieri locali. 

Pe lângă aceste activități, proiectul derulează acțiuni la școlile participante, prin care acestea pot 
reflecta asupra caracterului lor incluziv cu scopul de a-l îmbunătăți. Proiectul urmărește și susține 
implicarea unor școli prestigioase din orașul Cluj în dezvoltarea rețelei școlilor incluzive, o rețea care 
își propune să se extindă și să rămână sustenabilă și după finalizarea proiectului ROMEDIN.  
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5.
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE ORgANIZAȚIONALĂ
Prin această activitate se dorește capacitarea organizațiilor implementatoare ca furnizori de 
servicii; dezvoltarea organizațională a unei asociații comunitare, grassroots de romi nou înființate; 
dezvoltarea de parteneriate intersectoriale între aceste organizații, unități academice și autorități 
locale, astfel încât acestea să ia deciziile împreună și să se sprijine reciproc în vederea oferirii unor 
servicii socio-educaționale complexe grupurilor vulnerabile de romi din oraș; contribuție la generarea 
unor schimbări instituționale în ceea ce privește susținerea și dezvoltarea în continuare a rețelei de 
școli incluzive.

6.
INFORMARE DESPRE PROIECT ȘI DESPRE FONDUL ONg ÎN ROMâNIA
Prin activitățile sale de informare și promovare derulate prin diverse căi mediatice și/sau electronice, 
inclusiv prin diseminarea produselor sale (afișul, broșura și cartea proiectului) estimăm că proiectul 
ROMEDIN va avea impact asupra a circa 2000 de persoane. Echipa de proiect va publica articole de 
informare în presa scrisă (sub forma unor comunicate de presă și/sau buletine informative lunare),  
dar și articole despre problematica incluziunii sociale, școlare și teritoriale cu implicarea persoanelor 
care participă la programul de formare, și va participa la emisiuni ale TVR  Cluj. Vom derula acțiuni de 
promovare a rețelei școlilor incluzive în cadrul instituțiilor publice locale și factorilor locali de decizie 
(Primărie, Consiliu Local, ISJ, școli), precum și în comunități.
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PEDAgOgIA CRITICĂ1

“Dascălii cu o abordare critică își asumă principalul angajament de a-i capacita pe cei fără putere și 
de a transforma acele condiții care perpetuează nedreptatea umană și inegalitatea.”

Peter McLaren

Pedagogia critică studiază rolul jucat de școli în menținerea stratificării sociale, dar și posibilitățile de 
a produce schimbare socială prin școli. 
O funcție esențială a pedagogiei critice este de a critica, expune și provoca modul în care școlile 
influențează viața politică și culturală a elevilor. Prin pedagogia critică cadrele didactice conștientizează 
și identifică cum pun în mișcare școlile relația dintre cunoaștere și putere, și cum, prin acest lucru, 
facilitează sau din contra îngreunează formarea de indivizi cu gândire critică și activi social.  

Pedagogia critică este o abordare adoptată de profesorii cu o viziune progresistă, în încercarea de a 
elimina inegalitățile pe bază de clasă socială, generând o serie cuprinzătoare de programe școlare 
anti-sexiste, anti-rasiste, anti-homofobe și inițiative de politici publice.

“Pedagogia critică ia în calcul modul în care educația le poate asigura indivizilor instrumente pentru 
propria dezvoltare și pentru consolidarea democrației, să creeze o societate mai egalitară și mai 
dreaptă și astfel să implice educația într-un proces de schimbare socială progresistă. [...] Pedagogia 
media critică oferă instrumente cu ajutorul cărora indivizii pot analiza îndeaproape instrumentele 
dominației culturale și să se transforme din obiect în subiect, devenind activi. Astfel alfabetizarea în 
domeniul pedagogiei media critice îi capacitează și îi face pe studenți capabili să devină producători 
critici de semnificații și texte, apți să reziste în fața manipulării și dominației.” 

Douglas Kellner

“Pedagogia critică... semnalează cum întrebări legate de audiență, voce, putere și evaluare lucrează 
activ în construirea de relații specifice între profesori și elevi, instituții și societate, între săli de clasă și 
comunități... Pedagogia în sens critic pune în lumină relația dintre cunoaștere, autoritate și putere.” 

Henry giroux         

1 http://www.21stcenturyschools.com/What_is_Critical_Pedagogy.htm, http://www.21stcenturyschools.com/Bibliography.
htm#Issues%20and%20Recent%20Reforms%20in%20Education

NOIEMBRIE 2014 
Educația pentru justiție socială și incluziune - resurse în pedagogia critică,  
educația pentru drepturile omului și educație incluzivă 
BULETIN INFORMATIV NR. 2 
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Întrebările unui cadru didactic critic: 

 Ce cunoaștere e considerată a avea valoare în societatea noastră?

 Cunoașterea cui este considerată a fi cea mai importantă? 

  Ce cunoaștere ar trebui să fie predată și – la fel de important – ce cunoaștere nu ar trebui să 
fie predată în școli? 

 Cum contribuie structura școlii la stratificarea socială a societății noastre? 

 Care este relația dintre cunoaștere și putere?

 Ce implicații are aceasta pentru copiii noștri?

  Care este obiectivul educației în școală? De a asigura democrația sau de a menține status quo-
ul și a susține marile afaceri? 

  Cum pot profesorii să îi încurajeze pe elevi să devină gânditori critici care vor promova adevărata 
democrație și libertate?

EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI

Este fundamentală în abordarea cauzelor care stau la baza încălcării drepturilor omului. Previne 
abuzurile în materie de drepturile omului, combate discriminarea, promovează egalitatea, sporește 
participarea indivizilor în procesele democratice de luare a deciziilor (Amnesty International).2

 “Educația pentru drepturile omului reprezintă o practică participativă,  vizează capacitarea 
indivizilor, grupurilor și comunităților ... în concordanță cu principiile drepturilor omului 
recunoscute internațional.”

 “Ca un proces mediu spre termen lung, educația pentru drepturile omului caută să dezvolte 
și să integreze dimensiunile cognitive, afective și de atitudine ale indivizilor, inclusiv gândirea 
critică. Scopul său este să construiască o cultură a respectului pentru acțiunea în apărarea și 
promovarea drepturilor omului pentru toți.”

Educația pentru drepturile omului joacă un rol vital în construirea de structuri sociale care susțin 
democrațiile participative și rezolvarea conflictelor; poate să ofere o înțelegere a modului în care 
diferențele politice și sociale pot fi eliminate în mod echitabil, prețuind diversitatea culturală.

2 http://www.amnesty.org/en/human-rights-education/resource-centre
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PROIECTUL ȘCOLILOR ORIENTATE SPRE DREPTURILE OMULUI3

Urmărește să capaciteze tinerii și să promoveze participarea activă a tuturor membrilor comunității 
școlare la integrarea valorilor și a principiilor drepturilor omului în toate domeniile vieții școlare. 

O școală orientată spre drepturile omului le plasează în centrul experienței de învățare și le face 
parte integrantă din viața școlară zilnică.

De la modul în care se iau deciziile în școală, prin felul în care indivizii se comportă unii cu alții, până 
la activitățile curriculare și extra-curriculare din oferta educațională și chiar la împrejurările în care li 
se predă elevilor, școala poate deveni un model pentru educația pentru drepturile omului. 

REȚEAUA ȘCOLILOR INCLUZIVE ȘI SĂPTĂMâNA ȘCOLILOR INCLUZIVE4

Modelul educației incluzive este promovat și implementat în forme diferite în lume prin politici, 
rețele generatoare de know-how, programe și inițiative-pilot sau direcții de cercetare. Scopul rețelei 
este să încurajeze și să capaciteze indivizii pentru dezvoltarea efectivă a școlilor incluzive, împărtășind 
perspective și bune practici, generând oportunități de conexiune. 
Recunoscând nevoile diferite ale copiilor provenind din diverse contexte sociale, economice, culturale 
și lingvistice, mediile de învățare trebuie să se adapteze la acestea, asigurându-se că fiecare elev are 
cea mai bună oportunitate de a învăța.

Populația școlară diversă include elevi marginalizați pe motiv de dizabilitate, gen, statut socio-
economic, moștenire culturală, preferințe de limbă și alți factori. Pentru Rețeaua Școlilor Incluzive 
este important să aducă împreună profesori, elevi și părinți, și să le permită să discute ce trebuie 
făcut pentru a îmbunătăți capacitatea școlilor de a educa cu succes toți copii, indiferent de 
backgroundul lor social și cultural.

   a fi incluziv implică angajamentul central față de asigurarea interacțiunilor între elevi, profe-
sioniști din domeniul educației și între comunitate, părinți, rude și familii extinse, dar și de la un 
capăt la altul al comunității globale

   în timp ce o mulțime de școli de pe glob au ajuns la realizări notabile, există încă obstacole în 
atingerea obiectivului școlilor incluzive  

   practicile educației incluzive sunt înrădăcinate în conceptele de echitate și drepturi civice

3 http://www.amnesty.org/en/human-rights-education/projects-initiatives/rfsp
4  http://www.inclusiveschools.org/history/
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SUPORT REgIONAL PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ5

Inițiativa “Susținere Regională pentru Educație Incluzivă” își propune să crească incluziunea și 
coeziunea socială în regiune, promovând educația și formarea incluzivă în Albania, Bosnia și 
Herzegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Montenegro și Serbia. O serie de rețele de suport sunt 
dezvoltate pentru a susține educația incluzivă, cum ar fi Inclusive SchoolNet, Inclusive PolicyNet sau 
Inclusive Teacher Network. 

Proiectul promovează conceptul educației incluzive ca principiu de reorganizare care respectă și 
susține diversitatea printre toți cei care studiază, concentrându-se în special pe cei care se află în 
risc mai mare de marginalizare și excluziune.

Principalele activități le oferă celor responsabili de politicile publice sub forma unor sugestii ferme 
pentru a valoriza practicile eficiente în școlile-pilot selectate. Asigurarea crescută a diversității sociale 
și crearea unor societăți mai incluzive este un obiect important de urmărit. Proiectul practică o 
abordare de jos în sus care îi ajută pe autorii de politici publice să evolueze de la experiența pe teren 
la reforme în educația de masă.

Implicarea activă a tuturor factorilor cointeresați trebuie să fie asigurată pentru o reflectare per-
manentă cu scopul de evaluare a nevoilor în sensul celei mai bune implementări a ideilor originale de 
proiect. În mod specific, implicarea societății civile este crucială. ONG-urile sau rețelele pot fi văzute 
în rol de facilitatori conectați la structuri reale și implicați eficient în sistemele de luare a deciziilor. 

Inclusive SchoolNet este o rețea de școli incluzive în regiune. Astfel, cu scopul de a învăța unele de la 
celelalte, au fost selectate școli cu nivele diferite de educație incluzivă. Rețeaua cuprinde 49 de școli 
– fiecare nominalizând câte o echipă de cinci participanți (inclusiv directori de școli, cadre didactice, 
membri ai consiliilor directoare și reprezentanți ai părinților). Folosindu-se diferitele perspective ale 
celor implicați, experiența și cunoașterea în materie de incluzivitate în școlile selectate cresc, fiind 
facilitată și dezvoltarea de culturi, politici și practici incluzive.  

Inclusive PolicyNet reprezintă o rețea regională trans-sectorială, dezvoltată pe nivele multiple, 
creată și susținută pentru a reprezenta o serie amplă de factori cointeresați: autori de politici publice 
(în educație, protecție socială și sănătăte etc, de la nivel central și local), profesioniști (directori de 
școală, membri ai consiliilor directoare, reprezentanți ai inspectoratelor școlare, cercetători și cadre 
didactice), reprezentanți ai societății civile și părinți. Această rețea facilitează schimburi de experiență 
și în cunoașterea unor abordări de politici sau exemple de bune/ rele practici din UE și din regiune. 

Proiectul “Susținere Regională pentru Educație Incluzivă” pune și bazele Inclusive Teacher Network, 
care cuprinde profesori din educația primară, secundară și vocațională din școlile-pilot din sud-estul 
Europei. Rețeaua urmărește să îmbunătățească competențele și practicile educației incluzive în 
rândurile cadrelor didactice. 

5  http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/about
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CENTRUL DE CERCETARE PENTRU DREPTATE SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIE INCLUZIVĂ6

Centrul pentru Dreptate Socială și Educație Incluzivă (SJIE) al Institutului Pedagogic (Education School) 
din cadrul Universității Southampton (UK) include cerccetători și cadre didactice care reprezintă și 
promovează cercetarea și practica orientate spre metode participative, inovative și incluzive. 

Metoda de cercetare și predare este determinată de principiile de bază ale incluziunii și echității 
sociale și educaționale, cu influențe din teoriile sociologice și psihologice.

Zonele de interes ale Centrului sunt legate de diversitate și acoperă nevoi educaționale care se 
întind de la deficiențe de învățare și autism, rasă și etnicitate, la gen și identități sexuale, sărăcie, 
analfabetism și incluziune digitală.

“Cercetarea de la SJIE valorizează, recunoaște și respectă diferențele și experiențele individuale. 
Căutăm să promovăm incluziunea și dreptatea socială sprijinind indivizii să fie auziți, eliminând 
barierele din fața incluziunii, și dezvoltând metode și abordări pentru cercetare și predare, care susțin 
dezvoltarea întregului potențial al tuturor.”

Sarah Parsons, Director SJIE

 
“Contextul nostru s-a schimbat, în sensul că există politici de egalitate mult mai puternice, dar în 
continuare există un substrat rasist în instituțiile de învățământ... Universitățile trebuie să recunoască 
că discriminarea și practicile de excluziune încă sunt practicate de ele,  și că universitățile au astfel un 
impact negativ asupra parcursului profesional al personalului provenit din grupuri minoritare.”

Kalwant Bhopal, lector la Universitatea Southampton

EDUCAȚIA PENTRU JUSTIȚIE SOCIALĂ ȘI INCLUZIUNE -  
RESURSE ÎN PEDAgOgIA CRITICĂ, EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI  
ȘI EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Proiectul ROMEDIN își propune să genereze schimbări instituționale durabile în domeniul educației 
școlare ca instrument al incluziunii sociale. Prin programele de educație non-formală dorește să 
utilizeze mijloace ale creației artistice participative prin care să articuleze mesaje sociale venite 
dinspre copiii și adolescenții din Pata Rât.

6 http://www.southampton.ac.uk/education/research/groups/social_justice_and_inclusive_education.page
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Dincolo de serviciile socio-educaționale oferite familiilor vulnerabile în timpul proiectului, prin 
strategia rețelei de școli incluzive pe care o va elabora și promova, ROMEDIN se bazează pe capacitatea 
școlilor de a juca un rol public în dezvoltarea incluzivă și coezivă a societății locale. 

ROMEDIN propune un model inovator de intervenție socială bazat pe recunoașterea cauzelor 
structurale ale marginalizării cu scopul de a reduce efectele structurale ale acestuia asupra participării 
școlare.

Vrem să capacităm organizațiile civice and cetățenii în efortul lor de a întări responsabilizarea 
instituțiilor publice în ceea ce privește crearea unor condiții în care oamenii pot să trăiască cu 
drepturile lor sociale și educaționale garantate prin lege. 
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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 provoca-
rea 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 schim-
bări, incluziunea trebuie să acționeze ca un proces bi-direcțional: includerea persoanelor margina-
lizate 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-terito-
riale a zonei. unor mecanisme instituționale care facilitează această accesibilitate. 

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 ce-
lorlalte 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 dezidera-
tul 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 

DECEMBRIE 2014 
Despre micro-cercetarea ROMEDIN 
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metodologia calitativă a observației participative, în procesul elaborării în comun a înțelegerii proble-
melor, 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, re-
spectiv 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. 

În ceea ce privește înțelegerea contextualizată a excluziunii și incluziunii școlare, ea este facilitată 
(și) de un demers analitic anterior din cadrul cercetării “EDUMIGROM: Diferențe etnice în domeniul 
educației și perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă”, sprijinită prin Pro-
gramul Cadru Șapte al Comisiei Europene (FP7/2007–2013).1   

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.

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 (indivi-
dual 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), re-
spectiv 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 pre-
venirea 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 următoa-
rele unități de învățământ de masă din Cluj-Napoca: Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu”, Colegiul 

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 școală (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 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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Tehnic “Ana Aslan”, Școala Gimnazială “Traian Dârjan”, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Școala Gim-
nazială “Alexandru Vaida Voevod”, Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Liceul de Arte Plastice “Ro-
mulus 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, di-
rectori 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 proble-
melor 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 Inter-

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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comunitară 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 statisti-
cile acestui raport.

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

La finalul primei etape a micro-cercetării ROMEDIN dedicată și cunoașterii reciproce și negocierii asu-
pra acitivităților ce se vor derula în cadrul școlilor, am semnat acorduri de colaborare cu  Școala Gim-
nazială “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 Acti-
vitatea 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. 
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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 
prevenirea 
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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PROgRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 
(SDS ROMEDIN)

Activitatea 2.1 a proiectului ROMEDIN

SDS în cadrul proiectului ROMEDIN
Proiectul ROMEDIN (“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor”) răspunde la provoca-
rea 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 schim-
bări, incluziunea trebuie să acționeze ca un proces bi-direcțional: includerea persoanelor margina-
lizate 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. 
Efectul Activității 2.1 (SDS ROMEDIN) va fi susținut și de rezultatele celorlalte activități, precum: 
Activitatea 2.2 (educație non-formală), Activitatea 3 (servicii socio-educaționale pentru prevenirea 
abandonului școlar), Activitatea 4 (crearea și funcționarea rețelei școlilor incluzive), și Activitatea 
6 (promovarea proiectului) - ele toate, împreună, mobilizează instrumentele sistemului public de 
învățământ clujean cu scopul de a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât.    
În conceperea SDS ROMEDIN am luat în considerare următoarele:

  rezultatele anchetei UNDP/UBB din 2012 care printre altele a generat și date statistice despre par-
ticiparea școlară a tinerilor de vârstă școlară din cele patru comunități din zona Pata Rât; 

  rezultatele microcercetării calitative ROMEDIN din 2014, prin care echipa noastră a făcut evalu-
area participativă a problemelor și nevoilor educaționale ale familiilor din Pata Rât care au copii 
înscriși în școlile din Cluj-Napoca, precum și ale acestor școli cu privire la asigurarea incluziunii 
sociale prin educație școlară;  

IANUARIE 2015 
Programul Școală după Școală ROMEDIN 
(concept, componente, școli și beneficiari direcți)
BULETIN INFORMATIV NR. 4 
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  prevederile LEN 1/2011 cu privire la incluziunea socială, asigurarea egalității de șanse, accesului 
echitabil și răspunderea publică, câteva dintre principiile fundamentale ale educației naționale 
(Art.3) - aplicarea principiului incluziunii sociale în educația școlară sau educația incluzivă nu se 
reduce la educația specială, ci este un instrument al  integrării sociale și al participării cetățenești 
active în societate, și al educării în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertă-
ților fundamentale ale omului (Art. 4); 

  prevederile LEN 1/2011 și ale „Anexei la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școală 
după școal cu privire la Programul „Școală după școală” - “Statul poate finanța programul ‘Școala 
după școală’ pentru copiii și elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii” (alin. 4 Art. 58).

Scopul și obiectivele SDS ROMEDIN
SDS ROMEDIN este menit să funcționeze ca un mecanism de măsuri afirmative care contribuie la asi-
gurarea condițiilor necesare pentru incluziunea școlară și socială a persoanelor cu domiciliul în zona 
de locuire dezavantajată Pata Rât, sau, altfel spus, necesare pentru asigurarea accesului persoanelor 
din comunități urbane marginalizate la educație școlară de calitate ca serviciu public și drept social. 

SDS ROMEDIN oferă un pachet de servicii socio-educaționale copiilor cu domiciliul în Pata Rât înscriși 
în școlile din Cluj-Napoca, care prin diverse activități de suport derulate timp de 10 luni susține 
îmbunătățirea participării și performanțelor lor școlare în spiritul dreptății sociale sau, altfel spus, 
cu scopul de a reduce efectele nedreptății sociale produse (și) de locuirea într-o zonă defavorizată, 
segregată și stigmatiza(n)tă. 

Rezultatele și experiențele SDS ROMEDIN vor servi ca argumente în favoarea demersului nostru pe 
lângă Inspectoratul Școlar Județean Cluj, respectiv Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Na-
poca (parteneri ai proiectului) de a susține astfel de pachet de servicii din bugetul de stat în vederea 
punerii în practică a principiilor echității, răspunderii publice, asigurării egalității de șanse și incluziu-
nii sociale față de categoriile dezavantajate ale societății, definite prin LEN 1/2011 ca principii funda-
mentale ale educației naționale.  
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Activitățile SDS ROMEDIN 
(definite în conformitate cu prevederile LEN 1/2011)

Componenta de sprijin social: 
- masă de prânz la școală;  
- transport de la școală spre casă după finalizarea programului școală după școală. 

Componenta de support educațional/educație formală: 
- activități de suport pentru efectuarea temelor (clasele 1-8);
-  învățare remedială pentru recuperarea decalajelor în învățare, în mod particular la disciplinele de 

limba și literatura română, precum și matematică (clasele 1-8);
- meditații la limba și literatura română, matematică și limba engleză (clasele 9-12) .

Componenta de pregătire pentru viață: 
- activități de dezvoltare personală (pentru elevi din ciclul primar) 
- activități de educație și cultură civică (pentru elevi din ciclul gimnazial)
- civism și pedagogie critică (pentru elevi din ciclul liceal)

Beneficiarii SDS ROMEDIN
Beneficiarii direcți ai SDS ROMEDIN sunt copiii școlarizați cu domiciliul în zona Pata Rât, precum și 
colegi de ai lor provenind din alte medii dezavantajate (în total cc 180 de elevi beneficiari ai întregului 
pachet școală după școală, și încă circa 60 de elevi beneficiari de activități de sprijin de dezvoltare 
personală și cultură civică desfășurate în cadrul programului școlar normal). Lor li se oferă pachetul 
de servicii SDS ROMEDIN pe o perioadă de 10 luni, după cum urmează: între 12 ianuarie și 12 iunie 
2015 (5 luni), precum și 15 septembrie 2015 și 15 februarie 2016 (5 luni).

Toți elevii cuprinși în SDS ROMEDIN beneficiază zilnic de câte o masă gratuită, iar copiii cu domi-
ciliul în Pata Rât beneficiază și de transport gratuit către casă după finalizarea zilnică a programului 
școală după școală. Pe baza unui mecanism bine definit de evaluare permanentă a programului asi-
gurăm medierea între școli și familii. 

Pe baza rezultatelor micro-cercetării ROMEDIN derulate în trei dintre cele patru comunități din 
zona Pata Rât (strada Cantonului, Dallas și casele modulare), urmând copiii care sunt înscriși la școală, 
am ajuns la următoarele unități de învățământ de masă din Cluj-Napoca: școlile generale Agârbicea-
nu, Dârjan, Iorga, Ladea, Vaida Voevod, precum și liceele Ana Aslan, Borza, Economic, Pedagogic, 
Raluca Ripan, Samus și Saligny. 

Cu toate că din zona Pata Rât sunt foarte mulți copii înscriși la școala specială, mai ales în Școala 
specială nr. 2 de pe strada București, SDS ROMEDIN nu îi vizează, deoarece la această școală se oferă 
deja programe similare (suport sub formă de masă, transport și sprijin educațional gratuit). Deoare-
ce recent, în școala generală Dârjan au fost lansate două programe de școală după școală de către 
alte organizații (unul la ciclul primar, celalălalt la ciclul gimnazial), beneficiind de masă și transport 
în regim gratuit din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la această școală am cuprins în SDS 
ROMEDIN doar pe copiii care nu beneficiază de aceste servicii.     
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În urma evaluării participative a nevoilor, disponibilității și posibilității de organizare a programului 
școală după școală la unitățile de învățământ menționate, am ajuns la următoarea soluție organi-
zațională: 

-  toți liceenii cu domiciliul în Pata Rât vor beneficia de sprijin educațional sub forma unor progra-
me de meditații și activități de suport pentru efectuarea temelor derulate în cadrul Colegiului  
Economic “Iulian Pop” (împreună cu alți câțiva liceeni, în total 11 elevi); 

-  copiii din Pata Rât școlarizați în ciclul primar și gimnazial, împreună cu colegi de ai lor din alte 
medii dezavantajate, vor beneficia de sprijin educațional sub forma unor activități de suport 
pentru efectuarea temelor și a unor activități remediale de învățare, precum și activități de dez-
voltare personală (clasele 1-4) și educație civică (clasele 5-8) în unitățile de învățământ pe care 
le frecventează, și anume: 

  Școala gimnazială “Ion Agârbiceanu” 
  Colegiul Tehnic “Ana Aslan” 
  Școala gimnazială “Traian Dârjan”
  Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 
  Școala gimnazială “Alexandru Vaida Voevod” 

(în total circa 170 elevi de la ciclurile pre-liceale). 

La aceste grupuri de elevi care beneficiază de aceste activități de suport educațional în cadrul progra-
mului școală după școală, se mai adaugă și alți elevi din clasele 1-8 de la școala generală Dârjan (circa 
60), care vor beneficia de activități de dezvoltare personală și cultură civică prin participarea unor 
profesori de sprijin la orele acestora din programul școlar normal; de asemenea, printr-un profesor 
de sprijin angajat în proiect vom derula activități de pedagogie critică și cultură civică pentru liceeni 
de la Colegiul  Economic “Iulian Pop”, Colegiul Național Pedagogic “gheorghe Lazăr” și Liceul Teo-
retic “gheorghe Șincai”.    

[Pe lângă aceste școli, prin acordurile noastre încheiate cu ele, alte câteva activități ale proiectului 
nostru, despre care vom scrie în următoarele numere ale buletinului informativ ROMEDIN, sunt de-
rulate în colaborare cu Școala gimnazială “Horea”, precum și cu Școala gimnazială “Nicolae Iorga”].     
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI CADRU  
REZULTATE DIN MICRO-CERCETAREA ROMEDIN

Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze

În Buletinul informativ ROMEDIN nr. 3 din decembrie 2014 am discutat deja câteva aspecte ale 
micro-cercetării 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).

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. 

Această istorie a locuirii în zona Pata Rât este reflectată și în ocurența curentă a copiilor din Dallas, 
Cantonului și case modulare/fosta Coastei în diferite școli în oraș. 

Faptul că nici un copil din casele modulare nu 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: 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.

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 
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„clase integrate de învățământ special.” Din anii 2000, programul PHARE și programul Educația 2000+ 
au contribuit mult la renovarea și 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 Școala Gimnazială “Traian Dârjan”, care școlarizează preponderent copii cu rezidența în 
Dallas, precum am discutat în Buletinul informativ ROMEDIN Nr. 3, Școala Specială nr. 2 școlarizează 
peste jumătate din copiii care locuiesc pe strada Cantonului. Având în vedere și faptul că puțini 
copii care locuiesc în Pata Rât ajung la nivelul de școlarizare liceal, acest lucru denotă o tendință de 
excludere a acestor copii din Pata Rât din învățământul de masă și (re)orientarea lor către instituții 
de școlarizare specială. Orientarea copiilor cu rezidența în zone marginalizate către școli care deja 
poartă diverse stigme și școlarizarea lor în aceste instituții conduce la dobândirea unor noi forme de 
inferiorizare, respectiv, în timp, la consolidarea marginalizării sociale și 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 și 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.  

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 învățământ 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 Școala Dârjan ca 
unitate de învățământ care școlarizează copii de diverse etnii și statut social din cartierul Someșeni.

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 educaționale pe perioade 
scurte/determinate, fără desegregarea teritorială a zonei Pata Rât. 

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 efectele marginalizării sociale. 
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La fel cum soluția în ceea ce privește marginalizarea comunităților din Pata Rât nu 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 și/sau neglijența instituțională care le-au creat. 

Problema nu stă în faptul că în Pata Rât sau în 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.

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.

Diagrama 1. Numărul copiilor din zona Pata Rât în funcție de școlile unde sunt înscriși
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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 competențelor dobândite la finalul unui  ciclu educațional. Derularea, prin folosirea 
instrumentelor financiare și organizatorice prevăzute în Anexa la ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare a programului „Școala după școală”, 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 Cluj-Napoca (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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ATELIERELE ACTIVITĂȚII 2.2.

Atelierul de teatru comunitar și Atelierul de educație vizuală, desfășurate în Casa Tranzit din Cluj 
(în cadrul cărora s-a produs materialul din care prezentăm aici câteva fragmente), asemeni întregului 
proiect ROMEDIN - Educație pentru dreptate și incluziune socială  (http://www.desire-ro.eu/?page_
id=904), au rezultat din acțiunile comune din ultimii cinci ani pentru drepturi locative (http://www.
desire-ro.eu/?page_id=1179) și în particular pentru conștientizarea publică că marginalizarea socio-
teritorială a oamenilor din zona Pata Rât este parte din istoria și prezentul orașului Cluj, și trebuie 
asumată ca atare de către autorități și alți actori instituționali, precum și de populația urbei.

Mesajele pe care am reușit să le descifrăm de-a lungul celor șase întâlniri avute până acum cu copiii 
în cadrul Atelierelor, par să fie un amalgam de sentimente și gânduri, în care experiențele trauma-
tizante ale evacuării și/sau a traiului în condiții precare se încearcă a fi depășite prin dorința de a 
trăi o viață de copil sau de adolescent asemănătoare cu cea a celor care nu sunt nevoiți să treacă 
prin astfel de experiențe. 

Fără să banalizăm experiența vieții în Pata Rât și dorința SĂ JUCĂM EVACUAREA, putem spune că 
acești copii ne-au făcut să înțelegem mai bine provocări întâlnite de noi toți în diversele situații ale 
vieții: cum acceptăm vrând-nevrând să învățăm să trăim în condiții impuse de alții sau de forțe pe 
care nu le putem controla, prin capacitatea noastră și a celor din jur de a recrea elementele date 
ale acestor situații  în aranjamente care să ni se pară cel puțin suportabile, dacă nu chiar și „distrac-
tive”; sau cum reușim  să ne imaginăm că  „SCENETA NOASTRĂ POATE SĂ FIE CU FINAL FERICIT”.

MARTIE 2015 
Atelierele ROMEDIN (Atelier de educație vizuală, Atelier de teatru comunitar)
BULETIN INFORMATIV NR. 6 



45

ATELIERUL DE TEATRU COMUNITAR 
[Lolo] Mă gândeam, poate vreți să încercăm azi să facem o scenetă despre prietenie. 
[A] Eu nu vreau să vorbim despre prietenie. Nici nu am prieteni. Pe el îl am doar. În rest e nașpa, când 

îți faci un prieten care apoi poate te înșeală. 

[S] SĂ JUCĂM EVACUAREA.

[R] Dar stăm doar așa și vorbim? De ce nu facem ceva? A fost mai bine când am fost mai mulți, a fost 
mai distractiv. 

[Ra] Astfel noi deja am început să facem sceneta. Asta înseamnă discuția asta. O facem deja. Asta 
facem acum. Scriem împreună scenariul. Și apoi încercăm să jucăm ceva din el. Vrem să vedem 
cine vor fi personajele, și cine ce va face. 

[T] Cu o zi înainte ne jucam pe afară, jucam ceva dintr-o telenovelă văzută la televizor cu o seară înain-
te, și a venit cineva de la primărie să ne spună că a doua zi ne mută. Și ne-am dus și am cumpărat 
saci, și am început să împachetăm. Nici acum nu mă pot obișnui că sunt acolo.

[D] I Eram agent de pază pe atunci, la poliția locală, la primărie. Eu stau în Dallas demult, Dallasul 
este din 1977. Ne-au trimis în dimineața zilei de 17 decembrie, la ora 6 dimineața, i-am luat prin 
surprindere pe oameni, lumea încă dormea. Noi agenții de pază plângeam de mila copiilor. Ne-au 
spus că trebuie să le dăm un pic de timp, și cine nu vroia să iese după asta, trebuia să-l scoatem cu 
forța. Am fost vreo 100 de persoane, de la primărie, poliție, jandarmerie. 

Cineva striga numele oamenilor de pe un tabel, și fiecare trebuia să iasă, să își scoată lucrurile, mo-
bila. Au fost niște mașini, și tractoare, și camioane, care îi duceau pe oameni și lucrurile lor în Pata 
Rât. După ce oamenii au ieșit din case, noi am pus sigil pe ușă, ca să nu mai intre înapoi. Noi, agenții 
de pază îi plângeam de milă pe copii. Erau copii mici, bătrâni, femei gravide. Era foarte rece. Cu puțin 
timp după mi-am dat demisia, nu am mai lucrat ca agent de pază pentru primărie. 

[C] Ce îmi amintesc eu, atunci aveam 10 ani, jucam fotbal pe câmp, toamna, și am văzut că se 
construiește ceva sus pe deal. Am văzut apoi că vor fi niște case, dar arătau ca niște vagoane. 
Atunci m-am gândit că nu va fi bine, că vor veni alți oameni, și vor veni și alți copii, și noi eram 
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obișnuiți doar între noi în Dallas și nu doream să vină și alți copii. Dar acum mi-am făcut prieteni 
acolo sus. Și acum îmi place mai mult acolo sus între ei, decât jos la noi în Dallas

[D] Pe Cantonului sunt familii care sunt neamuri cu familii care locuiesc în modulare. Eu m-am născut 
deja acolo, acum am 12 ani. Înainte părinții mei au stat pe Byron, dar acolo s-a mutat multă lume, 
de aceea părinții mei au fost mutați de acolo pe Cantonului. 

[R] De la primărie ne-au spus că pe noi o să ne mute în modularele de pe deal. Și pe cei din modulare 
o să-i mute altundeva, în Broasca Verde, în Iris, spre Chinteni. Și în locul nostru o să mute oamenii 
de la IRA. 

[S] Pe noi ne va muta într-un cămin din oraș. Acum sunt proiecte. Și dacă intrați și voi cu noi în proiec-
te, poate vă mută și pe voi. Poate. Dar poate nu. Poate nu ne mai mută niciunde. Că acum ne face 
acolo sus un parc, și apoi poate ne face și un cimitir. 

[A] Dar nouă ne place pe Cantonului. Noi suntem învățați să fim acolo. E frumos acolo. Mai ales vara. 
E frumos, pentru că ne cunoaștem cu toții, și ieșim împreună cu toții. Vara ne adunăm, și stăm o 
grămadă de timp afară, sau plecăm în oraș împreună. De asta ne place acolo. Că ne-am învățat unii 
cu alții. Și ne cunoaștem cu toții.

[Lorand Maxim] La noi s-au tot schimbat scenetele. Există când cerința de a face ceva distractiv, când 
evacuarea. Și ideea de evacuarea se împarte. Cei care erau în sceneta cu biblioteca, cred că se face 
„evacuarea” din bibliotecă, și aceea va fi sceneta lor. Apoi există ideea evacuării din spectacolul 
celor din București – „să facem așa că așa au făcut și cei din București”, și dup-aia există ideea 
propriei lor evacuări. Toate planurile, sunt trei evacuări pe care vor să le facă, se intersectează la 
un moment dat, cu ideea de a face ceva mai distractiv. 

Uneori copii au sentimentul că ar trebui să joace un rol. Pe de altă parte, ideea cu rolul ajută 
cred mult. Zicea și Leta, și se vedea în filmulețul cu sceneta ei, că atunci când ne jucăm de-a presa, 
au ales să joace ca niște persoane intervievate, cum au știu că se face... „ce s-a întâmplat aici la 
magazin?” și răspundeau cum se face la știri. În sensul acesta zic, că conștienți fiind că sunt priviți, 
au altă atitudine, iar noi poate trebuie să integrăm această atitudine, pentru că n-o să putem să 
facem ceva voyeurist.

Cei care vin la ateliere, au chestia asta de a transmite povestea. Cu siguranță dacă trauma 
scapă verbalizării, mult din ce spun este ceea ce aud despre povestea lor. Aproape teoretic. Cu un 
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discurs pe care îl împrumută. Poate pentru că de multe ori li se cere să vorbească.  Dar ei au și ei 
poveștile lor, care, printr-un ocol, ies la suprafață... Le permite tuturor să participe pentru că unul 
zice „băi, eu n-am fost la jocul ăla, eu am fost... eu eram în Dallas, nici nu stăteam în Pata Rât, eu 
n-am fost acolo”... așa nu ar mai fi vorba de cine ce a făcut.

[Leta Popescu] La ateliere vorbim mult despre evacuare, dar și 

DESPRE CUM SĂ JUCĂM EVACUAREA 
CU UN fINAL fERICIT

și despre cum își petrec timpul acum. Ei propun un scenariu, noi filmăm, montăm și apoi le arătăm 
rezultatul. Încercăm, astfel, să ajungem la ei. Îi încurajăm în formarea propriului discurs. Ce se mai 
păstrează dintr-un copil în momentul în care trăiește în aceeași încăpere cu cei mari, privat de ori-
ce intimitate? Ce e în spatele discursului învățat/încasat de la părinți? În spatele responsabilităților 
de adult pe care le are fiecare acasă, mai există ceva? Da. Cum ajungi la acel ceva? Încercăm să 
pătrundem, prin discuții, scrieri și exerciții,  dincolo de masca unei maturități impuse de context. 
Ce e bine, uman și reconfortant e că și ei încearcă, negreșit, să ajungă la noi. 

Aici depistăm punctul de intersecție. Cunoașterea și emoția. Fără să vorbim cu ei despre asta, 
curiozitatea față de umanitatea celuilalt crește cu fiecare întâlnire. Iar peste ea se adaugă tandrețe. 
De ambele părți. Din cele șase întâlniri pe care le-am avut până acum, am realizat că mai presus 
de educație și disciplină, există copilărie și firesc. 

Asta au pierdut ei. Acești „adulți” între 10 și 15 ani au fost privați de normalitate de către un 
sistem care continuă să ne surprindă. Încercăm să ajungem la ei și câte odată dăm de noi înșine. 
Atelierul devine, fără îndoială, un schimb. Iar pentru asta, le sunt recunoscătoare. 
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ATELIERUL DE EDUCAȚIE VIZUALĂ
[Hermina Csala] Cadrul pe care îl oferim copiilor e un loc experimental, unde ei devin subiecți ai 

înțelegerii unei mișcări într-un context mai larg. Din acest punct de vedere, nu la nivelul individului 
se întâmplă o schimbare, ci la nivelul abordării externe. 

Dacă practicile existente nu sunt continuu subordonate unei critici si autocritici, atunci ‚bene-
ficiarii’ rămân numai cu o poveste, cu povestea unor bucurii mici, de a învăța cum se desenează o 
inimioară după câteva indicații simple, ori cum se transpune, fără redesenare ci doar prin indica-
rea spațialității, o figură care stă în picioare într-una care stă așezată pe scaun.

[Dénes Miklósi] Doi dintre băieți strâmbau din nas la orice activitate propusă de noi. Unul dintre ei 
spunea:

“ȚI-AM SPUS SĂ MERgEM LA FOTBAL CĂ ĂȘTIA  NE PUN SĂ FACEM CEVA.”

După care le-am oferit că pot să aleagă oricare material și să îl abordeze în felul lor. Între timp, 
unul dintre ei, cel care a spus observația de mai sus, s-a făcut invizibil, iar celălalt și-a astupat 
urechile, să nu se lase influențat. Nu au participat la nici o activitate, circulau liber, observând în 
continuu ce se întâmplă.               



49

În același timp s-au pregătit pentru acțiune. Unul aduna fotografiile printate și le așeza sub 
haină, mereu avertizându-ne, atrăgându-ne atenția la ceea ce face, ca nu cumva să pierdem con-
tactul cu el. 

Celălalt, puțin mai târziu, a intervenit într-un desen al unui alt copil, exprimându-și starea de 
spirit în mod frapant și în același timp înțelegând exact ceea ce este rugat să facă. “Mă plictisesc 
tare mult”,  cuvintele acestea aparțineau astfel unui  caracter dintr-o bandă desenată. 

Banda desenată  a fost de fapt ceea ce le-am propus să încerce să facă de la bun început. 
Primul băiat, între timp, fără să ne anunțe, s-a apucat de lucru, începând să construiască o casă 

din carton. Era serios  și împlinit. Nici în pauză nu a ieșit să fugă în curte. Astfel  conlucrarea a fost 
restabilită. 

[Enikő Vincze] Întâlnirile în acest cadru informal de la Casa Tranzit între copii și adulți care își petrec 
restul timpului în medii cotidiene atât de diferite, ne fac să înțelegem mai bine că așa-numita in-
cluziune poate să funcționeze în multe chipuri. Aici se realizează un alt fel de echilibru al celor două 
direcții de interacționare decât în contextele educației formale/școlare. 

În cele două Ateliere ROMEDIN predomină tendința de a lăsa sistemul (pedagogic), adică în 
acest caz al pedagogiei vizuale sau teatrale, să se schimbe în funcție de ritmul și modul în care 
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actorii utilizează instrumentele acestui sistem pentru a învăța, pentru a-și face prieteni, pentru a 
transmite mesaje, pentru a se simți bine, pentru a se transforma prin re-crearea lumii din jur.

 În schimb în școli, în mod predominant, în punctele de întâlnire ale celor două lumi (cea a 
marginalității, și cea a mainstream-ului care dictează normele vieții, printre altele cele ale 
performanței și evaluării școlare) întâlnim  tendința ‚incluziunii’ prin transformarea marginalilor 
în oameni disciplinați, care devin acceptați în măsura în care reușesc să intre în ‚normalitate’, adi-
că să performeze în funcție de ceea ce sistemul apreciază a fi performanță. Ni se arată diferențele 
dintre incluziunea subversivă, și incluziunea opresivă. 

[Simona Ciotlăuș] Derularea atelierelor de la Casa Tranzit înseamnă un lucru aparent obișnuit: copii 
și adolescenți își petrec timpul liber de la sfârșitul săptămânii învățând să deseneze și joace teatru. 
Totuși, ei vin pentru câteva ore în centru dintr-o zonă marginalizată a Clujului, o zonă în care au 
ajuns să trăiască forțat datorită proceselor de transformare socioeconomică de la nivelul orașului, 
care le-a precarizat familiile împingându-le în periferie. Participarea lor săptămânală la ateliere 
dobândește și mai multă semnificație politică în condițiile în care susținerea financiară locală se 
distribuie inechitabil către proiecte culturale, așa cum este actualul Cluj Capitala Tineretului 2015, 
pentru care tinerii ce nu promit performanță, creativitate, excelență în leadership sau cariere de 
succes sunt invizibili, negându-le astfel existența atât timp cât nu fac parte din modelul dominant 
al Tineretului.  
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 APRILIE 2015 
 Activitățile componentei “educație pentru viață”  
 a programului Școală după Școală ROMEDIN
 BULETIN INFORMATIV NR. 7

Pachetul de servicii socio-educaționale ale programului Școală după școală (SDS)  ROMEDIN include 
trei mari componente:

- componenta de sprijin social;
- componenta de suport educațional în educația formală (efectuare teme de casă, exerciții de 

recuperare a cunoștințelor neasimilate);
- componenta de pregătire pentru viață (cuprinzând activități de dezvoltare personală, și de 

educație pentru drepturile omului). 
Locul programului SDS ROMEDIN în cadrul întregului proiect, scopul și obiectivele sale, precum și 
conceptul care stă la baza lui a fost prezentat în Buletinul nostru informativ nr. 4 din ianuarie 2015. 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Eszter Péter

Aceste activități sunt destinate elevilor din ciclul primar. Copiii cuprinși în proiect au fost repartizați în 
grupe de către cadrele didactice care lucrează cu ei în cadrul proiectului, luând în considerare vârsta 
și orarul acestora. Activitățile de dezvoltare personală se desfășoară după programul școlar în interval 
de aproximativ două ore, la fiecare școală odată pe săptămână, în zilele când elevii de ciclu primar 
nu  sunt cuprinși în activitățile care vin în suportul direct al procesului de educația școlară formală. 
Pentru derularea activităților de dezvoltare personală am folosit următoarele tehnici creative: desenul, 
pictura, colajul, teatrul, jocurile, mișcarea creativă, muzica. Ele sunt câteva dintre metodele care 
dezvoltă creativitatea și în mod indirect personalitatea elevilor. Aceste tehnici îi ajută pe copii să se auto-
descopere și le elevilor sentimentul de siguranță de care au nevoie (rezultatele școlare sunt aproape 
nerelevante în aceste activități, copiii fac față cerințelor și provocărilor). De asemenea, aceste metode îi 
susțin pe copii în exersarea libertății de exprimare și manifestare a ideilor, dorințelor, nevoilor și opiniilor.

Activități de dezvoltare personală în Liceul Tehnologic „Ana Aslan”, și în Școlile generale „Ion 
Agârbiceanu” și „Alexandru Vaida Voevod”

În cadrul Activității de dezvoltare personală, cu copiii de la aceste școli am făcut jocuri și exerciții despre 
diferite subiecte relevante pentru viața lor, cum ar fi familia mea, scutul meu, orașul nostru, și altele. 

Prin  jocul  “familia mea” copiii și-au prezentat familia cu ajutorul desenării conturului palmei. Ei 
au putut să aleagă între a scrie pe degete numele membrilor familiei, sau numele oricăror persoane 
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apropiate de ei, considerate a fi importante în viața lor. La sfârșitul exercițiului copiii au fost rugați să 
răspundă individual la întrebarea: cine sunt eu și ce rol am în familie.

În cadrul jocului “scutul meu” copiii au decupat un scut care a fost învelit cu folie pentru autenticitate 
istorică. În timpul creării scutului am discutat despre originea și scopul acestui obiect, acela de a ne 
proteja pe noi și pe cei apropiați nouă. Prin acest joc ne-am propus să găsim răspunsuri la următoarele 
întrebări: cine sunt persoanele apropiate de mine și prietenii mei, care sunt calitățile mele pozitive și 
negative, ce îmi dă speranță și care este talentul meu ascuns.  

Cu ocazia mai multor întâlniri am pregătit copiilor fișe pentru dezvoltare cognitivă: pentru rezolvarea 
problemelor de pe astfel de fișe sunt necesare abilități de gândire logică, organizată și concretă, sau 
cunoștințe matematice elementare dar și cunoștințe referitoare la viață și mediul înconjurător. Prin 
astfel de probleme ne-am propus dezvoltarea atenției involuntare și spontane la copii mici. La copiii 
mai mari am folosit fișe de exerciții pentru dezvoltarea gândirii abstracte și capacității de abordare 
flexibilă a problemelor.
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Activități de dezvoltare personală la Școala gimnazială „ Traian Dârjan” 
În această școală ele se derulează printr-un program de sprijin la orele claselor I-IV, specifice acestor 
activități, din cadrul programului obișnuit de școală.

Clasa I. Ne-am propus introducerea a câtorva ritualuri simple în activitățile zilnice. Aceste ritualuri îi 
ajută pe copii să fie mai siguri pe sine și să se simte egali cu ceilalți din clasă. Momentul “ora poveștii” 
l-am introdus în acest joc pentru a beneficia de efectele pozitive ale poveștilor. Poveștile îi ajută pe 
copii să facă față unor conflicte din viața lor de zi cu zi, alungă presiunea interioară și anxietatea 
copilului. Ascultarea poveștilor este un exercițiu benefic pentru imaginație și creativitate. 

Clasa a II-a. Cu ajutorul fișelor de exerciții am recapitulat cunoștințe despre forme geometrice și 
am desenat “pisica geometrică”. Pentru îmbogățirea vocabularului activ am memorizat poezia 
„Motănașul meu pufos”. Pentru înțelegerea versurilor, după ce unul dintre copii a spus poezia,  am 
colorat foi tematice și am făcut un montaj  din folie de aluminiu și hârtie. 
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Clasa a III-a. Pe lângă exercițiile de mai sus, ne-am propus și realizarea unui panou de informații cu 
tema “orașul nostru”. Copiii au decupat imagini colorate cu clădiri și monumente istorice, precum și 
câteva propoziții relevante privind istoria acestora. 

Clasa a IV-a. Jocurile dedicate dezvoltării personale în cazul copiilor de clasa a patra au fost completate 
cu exerciții dedicate dezvoltării cognitive, și pentru dezvoltarea gândirii și percepției analogice 
elaborate de R. Feuerstein. 

La momentul potrivit, prin jocurile și exercițiile propuse am încercat să creăm o atmosferă de 
primăvară. De exemplu am exersat motricitatea fină cu ajutorul “buburuzelor”, și am realizat felicitări 
tematice cu apropierea sărbătorilor Pascale. 
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EDUCAȚIE PENTRU DREPTURILE OMULUI ȘI DREPTURI SOCIALE

Simona Ciotlăuș

În cadrul componentei de pregătire pentru viață din programul Școală după Școală ROMEDIN, elevii 
din grupele gimnaziale participă la ore de Educație pentru drepturi sociale și ale omului. 

Orele se desfășoară săptămânal la încheierea programului obișnuit de școală și după ce elevii iau 
masa, timp de aproximativ două ore, în următoarele școli: Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu (o 
grupă de 6 elevi); Colegiul Tehnic Anghel Saligny (o grupă de 11 elevi); Colegiul Tehnic Ana Aslan (2 
grupe formate din elevi de clasele a V-a și a VI-a, respectiv a VII-a și a VIII-a, prin rotație săptămânală, 
în total 60 de elevi). În ceea ce privește această componentă la Școala Gimnazială Traian Dârjan, 
contribuția programului ROMEDIN constă în activități de sprijin la orele de Educație civică ale claselor 
a VII-a și a VIII-a în cadrul programului obișnuit de școală.
Orele de Educație pentru drepturi sociale și ale omului sunt concepute ca un mijloc prin care elevii  
își valorizează propriile experiențe, sau prin care sunt încurajați să se exprime verbal și vizual. Aceste 
ore sunt cadre în care copiii sunt motivați să comunice individual și în grup pentru identificarea și 
problematizarea cazurilor de discriminare sau nedreptate socială din lumea în care trăiesc. În acest 
sens, orele urmăresc promovarea și dezvoltarea imaginației sociale, cât și a empatiei față de cazuri de 
discriminare, nedreptate și inegalitate. 

Metodele folosite sunt: 
  Expunerea cazurilor de încălcarea drepturilor sau de nedreptate socială folosind materiale 

vizuale, inclusiv înregistrări video și filme documentare
  Dialogul activ în grup sau perechi.
  Problematizarea și reflecția individuală sau în grup asupra unor situații personale. 
  Problematizarea și reflecția individuală sau în grup asupra situații discriminatorii cu care se 

confruntă alte (grupuri) persoane.
  Ilustrarea și (re)prezentarea situațiilor de discriminare și nedreptate socială din perspectiva 

elevilor.
  Dezbaterea pe marginea acestora.

În cursul orelor din lunile anterioare am făcut exerciții pentru a ne cunoaște, a recunoaște diferențele 
și a le respecta, am citit activ un fragment dintr-un text despre rasism1 și am căutat analogii cu 
experiențele cunoscute de către elevi. Mai departe, am exersat cum să explorăm lumea în care 
trăim2, am vorbit despre cazuri de discriminare și migrația temporară pentru muncă folosind 
experiențele cunoscute de elevi din familiile lor extinse. În luna martie activitățile orelor de Educație 
pentru drepturile omului și sociale s-au axat asupra cunoașterii unor cazuri recente de discriminare și 

1 http://www.cartier.md/carti/rasismul-pe-intelesul-fiicei-mele/834.html
2 Pe baza unor explorări propuse de Keri Smith în cartea Cum să fii un explorator al lumii în care trăieşti,  

http://www.edituraparalela45.ro/titlu_detaliu.php?idtitlu=1670
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nedreptate socială. În mod particular, orele s-au axat asupra prezentării unor situații de nerespectarea 
drepturilor de locuire, folosind două studii de caz din România: evacuarea forțată și relocarea familiilor 
din strada Coastei în locuințele modulare de la Pata Rât, din Cluj-Napoca și evacuarea familiilor din 
imobilele existente în gangul de pe strada Vulturilor numărul 50, București. 

Activitățile au cuprins prezentarea unor materiale diverse care documentează cazurile de nedreptate 
locativă (de la materiale video, fotografii, interviuri, broșuri, fragmente de texte scrise la evacuare, 
fragmente de texte scrise de persoanele evacuate), materiale care explică situațiile prin plasarea lor 
în contextul regimului de proprietate din România (scheme explicative ale cazului și cronologie a 
deposedării persoanelor de pe Vulturilor).  

Ilustrare schematică a cazului de evacuare din strada Vulturilor, folosit ca material suport
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În funcție de vârsta elevilor și gradul de dificultate, elevilor le-au fost propuse mai multe activități prin 
care să reflecteze și să reacționeze la situațiile prezentate: descrierea și reprezentarea, în perechi sau în 
grupuri, a celor două situații de evacuare folosind desenul și textul scris, aprecierea nedreptății la care 
sunt supuse persoanele evacuate, aprecierea unor secvențe sau aspecte pozitive, respectiv negative 
din cazurile prezentate. Pentru grupurile care cuprind elevii din clasele a VII-a și a VIII-a (Anghel Saligny, 
Ana Aslan, Traian Dârjan), am realizat și discuții în grupul mare privind reacția persoanelor evacuate 
și problematizarea efectelor negative ale evacuării și nedreptății  locative, cât și dezbateri cu privire la 
încălcarea drepturilor de locuire și a responsabilității pe care o au administrațiile locale pentru protejarea 
și respectarea drepturilor evacuaților, cât și în general privind locuirea socială în oraș.

Schemă explicativă și cronologia deposedării persoanelor din strada Vulturilor

Desen realizat în grupa de Școala după Școală ROMEDIN, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu
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MAI 2015 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan” - O școală pentru toți
BULETIN INFORMATIV NR. 8 

Pachetul de servicii socio-educaționale 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 informa-
tive 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

Știm cu toții că suntem diferiți unii față de alții, că fiecare avem propriile însușiri; caracteristicile 
individuale pot doar să fie asemănătoare, dar nu și identice. Prin urmare, fiecare individ este unic. 
Și totuși, toți avem nevoi. Prin ele ne identificăm cu ceilalți. Toți avem drepturi și responsabilități și, 
deci, toți trebuie să fim tratați egal. 

Poate, de cele mai multe ori în ultima vreme, am auzit despre „acele” grupuri dezavantajate, 
veșnic în căutarea propriei identități, mereu supuse unor puternice represalii din partea societății și, 
în consecință, marginalizate și etichetate ca fiind, poate, cea mai controversată „specie umană”. Este 
vorba despre romi. Aceștia, în ochii europenilor s-au situat întotdeauna la două extreme. Pe de o 
parte, în unele romane și filme au fost idealizați: foarte ospitalieri, lipsiți de griji, firi nomade, romii au 
știut să dea viață, prin cânt și dans, bucuriei și tristeții. Pe de altă parte, au fost defăimați, spunându-
se că nu inspiră încredere, că sunt misterioși și rezervați, veșnic inadaptați și marginalizați, alcătuind 
o comunitate închisă. 
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Dar romii au înfruntat întotdeauna discriminarea, rămânând uniți. Veacuri la rând, viața de familie 
le-a conferit sprijinul și bucuria de care aveau nevoie. Prin tradiție, romii au o deosebită grijă față de 
copiii lor, iar copiii țin mult la părinți și îi îngrijesc până la adânci bătrâneți. [...]
La școală, copiii pot fi veseli sau triști, exuberanți sau melancolici, din foarte multe motive. În perioa-
da copilăriei, în principal familia și școala generează asemenea stări. Dacă în familie putem interveni 
destul de puțin, rămâne ca în școală să construim un climat securizant și 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, și un 
mediu care să îi reprezinte? Răspunsurile nu pot fi nici simple, nici sigure, dar pot fi sintetizate astfel: 

  înțelegerea unora dintre cele mai importante scopuri ale educației incluzive: perceperea diferen-
țelor dintre elevi ca fiind resurse prin care se poate sprijini actul de învățare, mai degrabă decât 
problemele de depășit, dar și recunoașterea faptului că incluziunea în educație reprezintă un as-
pect al incluziunii sociale;

  școala este un mediu de socializare extrem de important pentru copii;
  calitatea mediului școlar influențează eficiența învățării;
  identitatea școlii se construiește în timp și cu participarea tuturor actorilor implicați: elevi, profe-

sori, părinți;
  amenajarea sălilor de clasă, a spațiilor comune reflectă tipurile de relații (elevi-profesori) din școală;
  copiii au dreptul să se exprime și să contribuie la amenajarea mediului școlar, ceea ce le întărește 

sentimentul apartenenței, cât și spiritul de comunitate;
  expunerea unor informații, fotografii, desene și alte produse, în special ale elevilor proveniți din 

grupuri dezavantajate, reflectă ce se întâmplă, dezvoltă o „memorie colectivă” și stimulează con-
struirea identității clasei ca o comunitate;

  diversitatea etnică și culturală a populației școlare și a comunității trebuie reflectată în toată școa-
la, nu doar în clasă;

  imaginea de sine a copiilor și mândria pentru propriile realizări sunt puncte uneori neglijate, motiv 
pentru care ele trebuie cultivate în activitățile cotidiene din școală;
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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 specialiștii în integrare (profesori de sprijin, mediator școlar, consilier, psi-
holog, logoped etc.) este imperios necesară, în vederea eliminării oricăror urme de marginalizare 
și cu scopul adaptării elevilor cu dificultăți la cerințele școlii;

  legătura permanentă cu familiile elevilor este sursa unui echilibru în vederea formării personalită-
ții acestora;

  climatul din școală poate fi ameliorat prin intervenții simple, accesibile, care nu presupun, în mod 
necesar, fonduri financiare.

Educația - responsabilitatea întregii comunități
Școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are, dar și prin 
spațiile de învățare, respectiv prin totalitatea resurselor materiale de care dispune. Implicarea școlii 
în actul dezvoltării comunitare este un proces care va duce la mobilizarea resurselor existente latent 
în orice comunitate. 

Educația copiilor este responsabilitatea întregii comunități: cadre didactice, părinți, preoți, repre-
zentanți ai Consiliului Local, psihologi, consilieri școlari, logopezi, profesori de sprijin, și alții. Toți 
acești „agenți ai educației” își aduc aportul în dezvoltarea comunității, dar, mai ales, în educarea 
tinerei generații în spiritul unui capital social dezvoltat: încredere socială, reciprocitate generaliza-
tă, cooperare spontană, solidaritate organică, participare civică.

  Permanent suntem preocupați de îmbunătățirea performanțelor academice ale elevilor, de adap-
tarea școlii la nevoile copiilor și părinților de etnie romă, precum și implicarea activă a acestora în 
viața școlii, deoarece avem convingerea că nu se poate vorbi de succesul școlar al elevilor romi fără 
rolul decisiv al părinților. De aceea, este imperios necesară dezvoltarea unui parteneriat și a unei 
colaborări permanente cu părinții și cu ceilalți actori sociali, promovând toleranța, înțelegerea și 
respectul reciproc.

  Părinții reprezintă acel segment al comunității care este cel mai interesat de ce se întâmplă în școală. 
Părintele inițiază relația familiei cu școala, aducându-și copilul la școală. Apoi, școlii îi revine rolul 
de a gestiona această relație, astfel încât să devină un parteneriat real, cu scopul de a sprijini cât 
mai eficient dezvoltarea armonioasă a copilului și, implicit, a familiei, respectiv a comunității.
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  Relația părinților (adulților din comunitate) cu școala nu trebuie să înceteze neapărat odată cu în-
cheierea studiilor copilului. Ele pot continua în cadrul unor activități de sprijinire a școlii sau a 
unor activități culturale care se desfășoară la școală, dar care implică membrii comunității. De 
asemenea, școala este un potențial centru comunitar de învățare, unde resursele umane (învăță-
tori, profesori) pot organiza activități de formare continuă pentru întreaga comunitate sau pentru 
membri selecți ai acesteia.

  Între școală și comunitate trebuie să existe o comunicare pro-activă. Aceasta întărește parteneria-
tul părinte-școală, satisface nevoia de informare a părinților și a instituțiilor administrației locale. 

O ȘCOALĂ RESPONSABILĂ ESTE gARANȚIA DEZVOLTĂRII PERMANENTE A  COMUNITĂȚII  
Conducerea Colegiului Tehnic “Ana Aslan”, urmărește:
  să asigure identificarea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor noștri printr-un parteneriat strâns 

cu agenții sociali, economici și culturali; 
  să colaboreze cu beneficiarii pentru a defini și a asigura avantajele pe termen lung ale educației oferite; 
  să încurajeze toți membrii echipei care asigură procesul educațional și să contribuie la oferirea 

unor produse și servicii de înaltă calitate printr-o comunicare eficientă și formarea adecvată a 
abilităților profesionale; 

  să asigure: 
  motivarea și implicarea personalului       didactic și didactic auxiliar; 
  respectarea angajamentelor;
   crearea și menținerea unei imagini reprezentative să asigure crearea și menținerea unei 

imagini reprezentative 

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.
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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. 

Este necesar să ne asigurăm că acei copii care întâmpină dificultăți în procesul de învățare sunt tratați 
cu respect și sunt considerați drept persoane potențial active și capabile să învețe, după propriile po-
sibilități și abilități. Numai așa, reacțiile lor pot fi utilizate drept stimulent pentru dezvoltarea noastră, 
a cadrelor didactice.
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Există programe de formare pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii romi, astfel încât aceștia 
să fie informați în legătură cu tradițiile, istoria și cultura romă. În cadrul programului școlar, pot fi 
inițiate activități de educație multiculturală, dând astfel copiilor români, romi și de alte etnii, șanse 
de a cunoaște mai multe despre istoria și tradițiile colegilor lor, baza unei înțelegeri și acceptări a 
DIVERSITĂȚII.

Implicarea părinților în activitățile școlii este una din prioritățile învățământului actual. Merită să în-
cercăm prin cât mai multe mijloace să asigurăm acest lucru și în relație cu cât mai mulți părinți romi.

Educarea adulților (cadre didactice, părinți) și a copiilor în spiritul toleranței și a nediscriminării con-
stituie priorități în vederea schimbării mentalităților și a eliberării de prejudecăți.

Așadar, obiectivul principal al fiecărui cadru didactic, dar și al fiecărui om este asigurarea de șanse 
egale pentru categoriile dezavantajate, în general, pentru copiii romi, în special. 

Este necesară O EDUCAȚIE, O ȘCOALĂ  PENTRU TOȚI, pe care o putem realiza prin cooperare, colabo-
rare – ȘI EU, ȘI TU, ȘI 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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ACTIVITATEA 2.2. 
ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ1

Expoziție și spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit - EXPECT ROMEDIN, “Vorbește Despre Tine”
În data de 13 iunie 2015 la Casa Tranzit (str. Barițiu nr. 16) începând cu ora 14.00 a avut loc o expoziție 
cu lucrările copiilor care au participat la Atelierul de educație vizuală, precum și un spectacol reali-
zat în cadrul Atelierului de teatru comunitar al proiectului ROMEDIN - Educație pentru incluziune și 
dreptate socială.

1 Despre aceste activități mai puteți citi aici: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Bul_info_6_mart_2015_ROMEDIN.
pdf; http://www.desire-ro.eu/?p=1245; http://artapolitica.ro/?p=1933

IUNIE 2015 
Activitatea 2.2.  Activități de educație non-formală. Expoziție și spectacol ROMEDIN 
la Casa Tranzit - EXPECT ROMEDIN, „Vorbește Despre Tine”
BULETIN INFORMATIV NR. 9 
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Expoziție ROMEDIN la Casa Tranzit, 13 iunie - Atelier de educație vizuală

În perioada 17 ianuarie - 6 iunie 2015, în cadrul proiectului ROMEDIN echipele Fundației Desire, 
Fundației Tranzit și Asociației Comunitare a Romilor din Coastei au derulat la Casa Tranzit prima etapă 
a Atelierului de educație vizuală și a Atelierului de teatru comunitar. “Organizarea acestora înseamnă 
un lucru aparent obișnuit - spune Simona Ciotlăuș, colaboratoarea proiectului ROMEDIN: copii și ado-
lescenți își petrec timpul liber de la sfârșitul săptămânii învățând să deseneze și joace teatru. Totuși, 
ei au venit pentru câteva ore în centru dintr-o zonă marginalizată a Clujului, o zonă în care au ajuns 
să trăiască forțat datorită proceselor de transformare socio-economică de la nivelul orașului, care 
le-a precarizat familiile împingându-le în periferie.” Până în prezent 23 adolescenți au participat la 
programul Atelierului de teatru comunitar, iar 37 copii au fost înscriși la Atelierul de educație vizuală. 
Ei au beneficiat de masă, transport și suport educațional aferent celor două ateliere timp de 5 luni, 
în zilele de sâmbătă.  
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Spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit, 13 iunie – Atelier teatru comunitar

gâNDURI DE LA LETA POPESCU, coordonator atelier de teatru comunitar organizat la Casa Tranzit 

„Când eram mic îmi doream să devin fotbalist. Acum îmi doresc foarte tare să devin șofer”, spune 
unul dintre participanți în timp ce un altul aspiră, pornind tot de la fotbal, la ingineria IT. O fată de 
13 ani rostește vehement „Nu mă interesează dușmanii și am venit aici să mă distrez !” urmată de 
aplauzele publicului empatic. „Îmi plac prietenii mei. Cred că prietenia e magică”, mărturisește o altă 
participantă, contrazisă de un băiat care recunoaște că are prieteni „numai atunci când are bani”.  Co-
piii mărturisesc rând pe rând cee e fericirea, spunând că ea constă în a „avea o familie sănătoasă”, în a 
avea „prieteni care să nu fie parșivi” sau în existența unui „scop în viață.” Gânduri sincere, momente 
de dans, cântece și filme proiectate, egal spectacolul „Vorbește despre tine”.

Sâmbătă, pe 13 iunie, am avut spectacol. Spun „am avut” pentru că întreaga echipă a fost implica-
tă și devotată aceleiași cauze. „Vorbește despre tine” a fost titlul spectacolului în care cei mai talentați 
dansatori, cântăreți și actori din Pata Rât, de pe Coastei, Cantonului  și din Dallas au vorbit despre 
prietenie, fericire și vise. În urma atelierului pe care l-am avut sâmbătă de sâmbătă la Casa Tranzit, 
copiii-adolescenți participanți la orele noastre au scris cu ajutorul nostru un scenariu de spectacol în 
care au vorbit despre ei prin dans, cântec și scene improvizate, dar și prin filmele proiectate, filme de 
scurt metraj realizate în timpul atelierelor. 
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Conceptul spectacolului a constat în integrarea tuturor momentelor în cadrul unei televiziuni ima-
ginate de ei, „Televiziunea Pata Rât”. Camera video cu transmisie live (bine manipulată de unul din 
copiii participanți, Robert Berki), prezentatoarele momentelor (invitatele noastre de la Facultatea de 
Teatru și Televiziune, viitarele actrițe Oana Nemeș și Saska Sotirov), microfoanele, luminile și aplauze-
le publicului, convențional plasat ca un public al emisiunilor clasice televizate, au făcut ca atmosfera 
spectacolului să fie una incendiară în care sfârșitul se lăsa greu așteptat. Dansul final, la care publicul 
a fost invitat, s-a prelungit minute șir în frenezia copiilor și a publicului care s-a bucurat de un mo-
ment liber în care „artiștii” au vorbit despre ei, lăsând, printre rânduri, să se înțeleagă condiția lor de 
a trăi în locațiile specificate. 

După atât timp petrecut împreună, aștept cu dor să ne revedem în septembrie căci am descoperit 
niște viitori oameni maturi responsabili, fragili și competenți care merită șansa de a se exprima liber 
și de a se face auziți, șansă ce nouă, celor „fericiți” ni se pare un drept de necombătut.   
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PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DE TEATRU FORUM, DERULAT ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII 3 
ÎNTRE FEBRUARIE ȘI IUNIE 2015

Spectacolul de teatru forum (TF) a fost gândit ca acţiune de prevenire a violenţei între egali. Teatrul 
Forum este o metodă de educaţie nonformală ce se prezintă a fi un instrument de intervenţie socială 
prin care se pot dezbate dileme presante din  viaţa de zi cu zi. Teatrul Forum (TF) este o categorie a 
Teatrului Oprimaţilor (TO) 

„Această formă de teatru este menită să fie practicată de către, despre şi pentru oprimaţi, pentru 
ai ajuta să facă faţă situaţiei de opresiune şi să transforme societatea care favorizează această 
oprimare. Cuvântul Oprimat este utilizat în sensul că persoana şi-a pierdut dreptul de a-şi exprima 
dorinţele şi necesităţile (…) Este potrivit pentru a fi utilizat ca instrument de luptă împotriva tuturor 
formelor de opresiune: rasism, sexism şi alte forme de discriminare” (Augusto Boal, 2002). 

Teatrul Forum este văzut ca un context creat asemănător vieţii cotidiene unde se ivesc conflicte şi 
unde scopul este găsirea unor soluţii paşnice prin acţiuni. Metoda oferă prilejul testării într-un mediu 
sigur a diferitelor soluţii primind feed-back imediat din partea celor din jur. Reacţia celor din jur oferă 
posibilitatea de a analiza şi a se reflecta asupra ceea ce am dorit să atingem print-o acţiune şi ce am 
reuşit să obţinem. Astfel tot procesul devine un fel de “repetiţie pentru viaţă”.
În cadrul proiectului ROMEDIN pentru TF am selectat iniţial studenţi voluntari de la Departamentul 
de Asistenţă Socială UBB Cluj pentru a contribui ca ”actori” şi “spect-actori” la  facilitarea şi crearea 
de soluţii asertive, rezolvări nonviolente ale conflictelor, alături de elevii “spect-actori” din cele 4 şcoli 
selectate în prealabil: Ion Agârbiceanu, Vaida Voevod,Traian Dârjan, Anghel Salygni. 

Piesa de teatru forum care a rezultat, Carate în loc de mate, a fost construită de ”actori” pas cu pas, 
din evenimentele reale de violenţa din şcoală la care studenţii au fost martori direcţi sau indirecţi în 
perioada în care frecventau şcoala ca elevi. Într-o primă etapă au avut loc întâlniri săptămânale de 
lucru cu trupa de TF pentru pregătirea piesei, construcţii de scenarii, jocuri de improvizaţie, selectarea 
celui mai reprezentativ scenariu, repetiţii, apoi programarea spectacolelor de TF la şcolile identificate 
pentru săptămâna “altfel” şi restul săptămânilor din luna aprilie şi mai.

IULIE 2015 
Prezentarea activității de teatru forum, derulat în cadrul Activității 3  
între  februarie și iunie 2015
BULETIN INFORMATIV NR. 10 
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Joker/ facilitare TF și a interacţiunilor actori şi spectatori: Maria Regian
Filmări video, încurajarea acţiunilor din sală, ale spectatorilor: Éva László

Joker: Bună ziuă, bine v-am găsit! Veti vedea piesa de teatru forum, CARATE ÎN LOC DE MATE, 
despre violența între elevi de aceeași vârstă.  Scopului teatrului forum este de a schimba piesa, 
acțiunea, de a stopa violența și a oferi protecție și siguranță personajului oprimat. Vrem să schimbăm 
întreaga piesă cu ajutorul spectatorilor. Cum puteți schimba piesa? Puteți interveni, puteți schimba 
personajele, în afara de Rafa, personajul care agresează, care oprimă. Veți vedea mai târziu pentru ce 
este important să păstrăm neschimbat personajul care agresează. Prin urmare, fiți atenți la tipologia 
personajelor: cine oprimă/ agresează, cine este oprimat/ agresat, cine încearcă să ajute oprimatul, 
cine susține agresorul, cine este indiferent. Vă invităm să reflectați: ce ați face voi ALTFEL pentru 
siguranța personajului oprimat.

Desfășurare: Spectacolul durează cam 10 minute, după care ne oprim, identificăm tipologia perso-
najelor, reluăm piesa și puteți interveni în orice moment al piesei: ridicați mâna, eu zic STOP, oprim 
piesa. Intrați pe scenă, înlocuiți personajul și sugerați soluții din papucii acelui personaj, actionați 
ALTFEL, sau pur și simplu fără să urcați pe scenă sugerați o replică sau conduită diferită a personaju-
lui. Actorii vor integra soluția propusă. Apoi spect-Actorii validează soluțiile, vor fi intrebați: sunteți 
multumiți cu această desfășurare? Mergem mai departe la următoarea scenă, puteți interveni din 
nou, și din nou, până când sunteți multumiți cu schimbările sugerate și cu întreaga piesă.

(Se derulează piesa) Asta a fost piesa. Să vedem fiecare personaj: Rafa, Cezara, Dorin, Alina, profesorul, 
directoarea/ mama Rafaelei. Ce atitudine a avut fiecare personaj? Cine a agresat, cine a fost agresat, 
cine este neutru - negativ care susține agresorul, neutru - pozitiv care susține agresatul, și cine este 
oarecum nepăsător, etc. 

Reluăm piesa. Intervenții din sală: Când vreți să interveniți ridicați mâna, eu zic STOP, oprim piesa, 
sugerați o strategie, fie din sală, fie intrând pe scenă și jucând soluția propusă. Strategia propusă se 
reflectă în fapte, replici ale personajului schimbat. Este important ca soluția sugerată să fie realistă și să 
se apropie de scopul propus: stoparea violenței, protectia victimei, prevenirea altor acte de violență. 
Colegii voștrii vor valida sau invalida soluția propusă. Este realistă soluția? Este realizabilă? Sunteți 
multumiți cu soluția sugerată? Este un pas înainte în stoparea violenței și protecția personajului 
oprimat? Pe agresor nu-l putem schimba, pentru că nici în viața reală nu-l putem schimba pe agresor. 
în plus, dacă am elimina pur și simplu agresorul, nu am mai avea intriga, ceea ce nu ar mai stimula 
gândirea și dezvoltarea atitudinii pro-active pentru stoparea violenței, protecția victimei și prevenirea 
altor acte de violență. Ce putem schimba, ce este realist să schimbăm, este felul cum ne raportăm 
față de astfel de situații, față de cineva care agresează, care sprjină agresiunea, care este agresat, care 
încearcă să susțină persoana oprimată, față de cei nepăsători, etc. Când vreți să interveniți, să intrați 
în rol ridicați mâna, când ați terminat, vreți să ieșiți din rol, la fel, ridicați mâna.
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Scenariu TEATRU FORUM: martie – aprilie - mai 2015: CARATE ÎN LOC DE MATE

Scena 1: mama și Rafa, dimineața înainte de plecarea la școală.
M: Neața!
R: Neața!
M: Mergi la școală ?
R: Normal, am de ales?
M: Aaa, lasă-l pe băiatul ăla, Dorin, nu te mai lua de el că-i vai de capul lui.
R: Păi tocmai de aia, și hai mă mama, lasă-mă în pace, dacă  mă calcă pe nervi cum să nu-l bat.Gata, 

mai lasă-mă că plec.

Scena 2: Rafa și Cezara, în stația de autobuz
R:Neașa!
C: Neața, ce-ai facut ieri la concursu de arte marțiale? N-am mai apucat să vorbim aseară...
R: Păi cum să fie? Mai ai îndoieli? I-am spart, asta am făcut!
C: Sper că nu te mai iei și azi de Dorin, nu vezi că e prea slab?
R: Nu începe și tu ca mama, mai lăsați-mă odată în pace!
C: Bine, bine, hai că întârziem...

Scena 3: Alina și Dorin
A: Salut Dorin, cum ești azi?
D: Sunt bine, tu?
A: Azi m-am pregătit la mate, nu mai iau eu 2. Dacă trebuie, mă ajuți și tu la teme, să-mi mai explici 

puțin?
D: Da, cum să nu, cu cea mai mare plăcere, doar suntem prieteni.

Scena 4: Rafa, Cezara, Alina, Dorin- în clasă
A+ D: Salut
R+C: Ce mă, ați ajuns voi să ne salutați pe noi?
R: Dorin, vreau să-mi faci tema la mate!
D: Scuză-mă, dar nu știu dacă reușesc să-ți termin și ție tema, i-am promis Alinei că o voi ajuta și pe 

ea deoarece...
R: nu ți-am dat alternative, vreau tema făcută!
D: te rog, chiar nu cred că o să-ți pot termina tema, chiar nu pot...
R: prea multe vorbe, nu-s curioasă, îmi faci tema!!
C: hai Rafa, termină că vine profu! nu fă acum scandal!
R: și ce-mi pasă că vine? 

Scena 5: ora de Mate
Profesorul intră, Rafa își recuperează caietul, profesorul începe prezența și se uită cine nu are notă.
P: Rafa, cum ți-ai făcut tema?
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R: nu mi-am făcut-o.
P: Păi cum nu ți-ai făcut-o?
R merge și îi arată foaia goală
P: Și îmi arăți foaia goală? De ce nu ți-ai făcut tema?
R: Nu am avut timp.
P: Păi ce ai avut de făcut?
R: Probleme personale!
P: Probleme personale, stai jos! 2!
C: Către Rafa: Lasă că ți-l scoți tu!
R: E numai vina lui Dorin! să vezi ce-i fac în pauză.
P: Chiar nimeni nu și-a făcut tema în clasa asta?

Alina ridică mâna și îi arată tema profesorului.

P: Foarte bine Alina, te-a mai ajutat cineva?
A: Mi-a explicat puțin Dorin și asa am putut să o rezolv.
P: Foarte bine, ai un 10!
R+C: 10?? Ooooaw!
P: Și dacă tot am terminat cu teorema lui pitagora, aș vrea să faceți pe mâine exercițiile 1-20 
C: 20?????
P: E vreo problemă Cezara? poate vrei 40!
R+C: 40??? Noi nu facem nici măcar una, d-apoi 40!
P: Dacă nu vă faceți temele, o să vă umplu de 2!
Profesorul iese din clasă

Scena 6: Pauză
A: Cred că Rafa e supărată pe tine
R: Din cauza ta am luat nota asta! O să te bat de nu mai vezi bine!
- urmează scena bătăii,  și cea cu iconița, Rafa îl bate pe Dorin, Alina încearcă să intervină ușor, dar 
Cezara are grijă de ea; R. ia iconița din mâna lui Dorin și începe să rada cu Cezara de D., continuă să îl 
bată pe Dorin, profesorul intră în scenă și Cezara o trage pe Rafa de mână să se oprească

Scena 7: apariția profesorului
P: Ce se întâmplă aici? Ce îi cu debandada asta?
R: D. m-a jignit și a sărit la bătaie, el a început totul și știți cum sunt eu! Nu m-am putut abține și am 

încercat să mă apăr!
C: Da! Așa este! L-am văzut și eu pe D. cum a dat în R.!
P: Așa este D.? Păi tu dai în fete? Gata! Hai la direcțiune! Și voi, aranjați sala asta, poate mai vin la voi 

în clasă și o văd tot așa!

cei doi ies din scenă
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A: Ce rele sunteți!
R+C: Taci! nu ți-am dat voie să vorbești! Gura.
R: Ce prost îi! O ajuns și la mama. 
C: Nu știu cum faci, dar tot timpu ieși din belele -râd amândouă-

Scena 8 : la direcțiune
P: Doamna directoare, avem o problemă: A fost o bătaie în clasă și Dorin a lovit o fată
Directoarea: Despre ce fată este vorba? 
P: Despre Rafa.
Directoarea: Vai, dar cum poți să dai într-o fată? Uite cât ești tu și cât e colega ta.
P: Eu propun o sancțiune pentru acest elev
Directoarea: Da, este necesară această sancțiune; O să te suspendăm pentru o săptămână ca să te 

înveți minte.
P: Sunt perfect de acord! 

Câteva scenarii cu rezolvări ale conflictelor care au fost sugerate de elevii implicați în partea de 
forum ca spectatori:
 Mama: 

- Taci Rafa, vreau să aud ce au de spus colegii tăi.
- Rafa, dacă îl mai loveşti pe Dorin vorbesc cu antrenorul tău de carate Sensei să nu te mai 

primească la antrenamente. Carate este un sport care are principiul respectului faţă de 
ceilalţi şi forţa este folosită pentru autoapărare.

- Te-am dat la carate ca să te stăpâneşti, nu să-i necăjeşti pe cei necăjiţi.
- Te voi pedepsi ca pe ceilalti copii, conform regulamentului şcolar, cu atât mai mult cu cât sunt 

mama ta, te voi pedepsi şi acasă- dar asta dicutăm când ajungem acasă.

Cezara: 
- Lasă-l în pace, dacă-l mai loveşti,  nu mai suntem prietene.
- Nu mai suport cum îl umileşti pe Dorin. Asta spune mai mult despre tine decât despre el. 
- Încetează, o chem pe mama ta.

Se interpune ca un zid între Dorin şi Rafa: - Opreşte-te!

Profesorul de mate:
- Taci Rafa, vreau să aud ce are de spus Dorin și Alina
- O chem pe mama ta și propun exmatricularea, Alina, du-te şi cheam-o pe dna directoare.
- Dorin, o ajuți pe Rafa să-şi facă temele, în afara şcolii, în prezența mea, şi Rafa, dacă refuzi 

ajutorul lui Dorin, propun exmatricularea ta.

Dorin:
- Domnule profesor/ dna directoare, vă rog să mă ascultaţi, ca să auziţi ce am şi eu de spus şi 

să întrebaţi colegii de clasă ca să aflaţi ce s-a întâmplat şi să vă daţi seama cine minte şi cine 
spune de fapt adevărul.
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Se ridică în picioare, îşi îndreaptă spatele, o priveşte pe Rafa în ochi:

- Nu-ți fac temele, te pot ajuta dacă vrei, iţi explic, dar nu ţi le fac eu în locul tău.

La fiecare spectacol s-au adunat zeci de idei, din care unele au fost reanalizate de spectatori chiar 
întainte să fie incluşi în scenariu şi jucate, altele după ce au fost încercate au fost modificate ca efectul 
să fie cât de aproape de rezultatul aşteptat: încetarea acţiunilor violente şi justiţie restaurativă (toţi 
cei afectaţi să poată exprima consecinţele evenimentelor ca cel care a greşit să poată să înţeleagă răul 
produs şi să elaboreze posibilităţi de reparare a pagubei).

Elevii şi cadrele didactice în fiecare grupă au ajuns la concluzia că cei care participă la un eveniment 
violent care se petrece în faţa lor fără să se implice (“bystanders”), sau distrându-se pe seama celor 
care suferă încurajează agresorii şi justifică acţiunile lor. Ei trebuie să se implice ori direct (“Opreşte-
te!”) sau cerând ajutor (“O chem pe mama ta”). 

Efectele spectacolelor au fost resimţite de profesori şi elevi, spunând unii dintre ei că elevii au devenit 
mai atenţi unul cu celălalt. Discuţiile pe relaţii s-au continuat în mai multe clase şi formal şi informal 
(în pauze, între colegi).
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ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE ROMEDIN, 15 SEPTEMBRIE 2014 - 15 SEPTEMBRIE 2015

ACTIVITATEA 0. ACTIVITĂȚI DE MANAgEMENT 
Coordonarea administrativă, financiară și profesională a derulării proiectului.

ACTIVITATEA 1. RE-EVALUAREA NEVOILOR EDUCAȚIONALE DIN COMUNITĂȚILE MARgINALI-
ZATE DE ROMI; URMĂRIREA SCHIMBĂRILOR DE-A LUNgUL PROIECTULUI
Prin micro-cercetarea participativă a fost re-evaluată varietatea nevoilor, problemelor și opțiunilor 
educaționale ale copiilor și adulților, și  situația actuală a accesului la servicii educaționale în cazul 
familiilor din Pata Rât, și au fost identificați potențialii beneficiari direcți ai Activităților 2 și 3, pregă-
tind semnarea consimțămintelor părinților cu privire la participarea copiilor lor la Activitatea 2.1 și 
Activitatea 2.2. 

Prin investigația cu privire la rata de participare și performanța școlară a elevilor din școlile unde 
sunt înscriși copii din Pata Rât s-au dobândit cunoștințe despre aceste aspecte, precum și despre ne-
voile și problemele întâmpinate la aceste școli, pregătind astfel organizarea și derularea Activității 2.1, 
Activității 3 și Activității 4  în cadrul acestora.

Din această activitate au rezultat:
  analiza cu titlul „Rolul rețelei școlare din Cluj-Napoca în desegregarea socio-teritorială a zonei 

Pata Rât - recomandări cadru pe baza rezultatelor primei faze a micro-cercetării ROMEDIN” 

  documentul „Conceptul cadru al Programului Școală după Școală ROMEDIN”  consimțămintele 
semnate de părinții care și-au înscris copii la programele Activității 2

  10 acorduri de colaborare semnate cu școlile participante la activitățile proiectului care regle-
mentează cadrele organizatorice ale fiecărei activități pentru care au optat școlile respective.

În perioada 15 iunie - 15 iulie 2015, prin etapa a doua a micro-cercetării, pe baza evaluărilor calitative 
ale programului, precum și a rezultatelor școlare ale copiilor participanți la program, am realizat o 
evaluare sintetică a Programului Școală după Școală (Activitatea 2.1).

AUGUST-SEPTEMBRIE 2015 
Activități și rezultate ROMEDIN, 15 septembrie 2014 - 15 septembrie 2015 și 
Activități ROMEDIN la începerea anului școlar 2015/2016
BULETIN INFORMATIV NR. 11-12 
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ACTIVITATEA 2. SERVICII EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE PENTRU COPIII DIN PATA RâT ȘI DIN 
ȘCOLILE PE CARE ACEȘTIA LE FRECVENTEAZĂ
Pe baza Activității 1 s-au organizat grupele Programului Școală după Școală la  6 șase școli din Cluj-
Napoca (Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, Școala Gimnazială Traian Dârjan, Colegiul Tehnic Ana 
Aslan, Colegiul Tehnic de Construcții Andrei Saligny, Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod, Co-
legiul Economic Iulian Pop), precum și grupele participante la programele de dezvoltare personală și 
educație civică integrate în programul normal de școală în cazul Școlii Gimnaziale Traian Dârjan.

S-a început derularea activității acestui program (Activitatea 2.1), implicând în total 291 copii de  
nivel primar, gimnazial și liceal. 

Dintre ei, 176 de copii au fost înscriși în programul Școală după Școală, dintre care 80 de copii din zona 
Pata Rât, și alți 96 de copii aparținând unor categorii sociale defavorizate, colegi cu copii din Pata Rât 
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 Dârjan care școlarizează copii din 
Pata Rât și din Someșeni. 

Copiii beneficiază de suport social (masă și transport), suport educațional (efectuare de teme, re-
cuperare de decalaje în învățare) și de programe de pregătire pentru viață (dezvoltare personală și 
educație civică). 

Programul se desfășoară în mai multe grupe în cadrul fiecărei școli între luni și vineri între orele 13.00-
16.00, precum și, în unele cazuri, sub forma unor activități de sprijin la orele din programul normal 
de învățământ. Programul Școală după Școală s-a desfășurat în formatul de mai sus timp de 5 luni. 

Pe baza recomandărilor făcute dinspre școli, peste 100 de elevi au primit diplome pentru rezultatele 
deosebite obținute în Programul Școală după Școală din cadrul proiectului ROMEDIN, care le-au fost 
înmânate în cadrul ceremoniilor școlare de încheiere de an școlar. 

De asemenea, pentru participarea, în perioada 12 ianuarie - 13 iunie 2015 la proiectul ROME-
DIN, în mod particular pentru derularea programului Școală după Școală și pentru implicarea în alte 
activități ale proiectului cu scopul creșterii gradului de incluziune a școlii și al susținerii rețelei clu-
jene a școlilor incluzive, școlile au primit câte un Certificat de recunoaștere, semnate și parafate de 
Fundația Desire și ISJ Cluj. 

În paralel cu activitatea de mai sus s-a pregătit și s-a început și derularea activităților de educație 
non-formală pentru copii școlarizați și neșcolarizați din zona Pata Rât la Casa Tranzit (Activitatea 
2.2). Aceasta se desfășoară în cadrul unui Atelier de educație vizuală și în cadrul unui Atelier de teatru 
comunitar în zilele de sâmbătă între orele 10.00-14.00. Ei au beneficiat de masă, transport și suport 
educațional aferent celor două ateliere.  

Între octombrie 2014 și 15 aprilie 2015 23 copii din zona Pata Rât au beneficiat de programul 
Atelierului de teatru comunitar, și 27 copii din zona Pata Rât au fost înscriși în grupele 1 și 2 ale 
Atelierului de educație vizuală. Cei 23 de copii din atelierul de teatru și-au continuat programul 
până la mijlocul lunii iunie 2015. În ceea ce privește participanții atelierului de educație vizuală, în 
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perioada 15 aprilie - 15 iunie 2015 alți 20 de copii din zona Dallas, Cantonului și caselor modulare 
au beneficiat de programul acestuia. 

Împreună cu copiii, artiștii  coordonatori ai celor două ateliere au planificat conceptul expoziției cu 
lucrările copiilor, precum și al spectacolului „Vorbește despre tine” și le-au pregătit pentru a fi pre-
zentate publicului. Lucrările au fost expuse și prezentate  în cadrul evenimentului comun din  13 iunie 
2015 la Casa Tranzit, la care au participat toți cei 70 de copiii care au lucrat în aceste ateliere timp de 
5 luni, avându-i în public familiile lor, profesorii lor din școli și alți invitați din Cluj. 

     

Crocodilul văzut în râul Someș

Strada Cantonului-fără-număr
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ACTIVITATEA 3. SERVICII SOCIO-EDUCAȚIONALE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR
Până în 15 aprilie 2015, în vederea formării cadrelor didactice de la școlile participante la proiect 
cu privire la identificarea riscurilor de abandon școlar și modalități de prevenire, pe baza Activității 
1 au fost contactate școlile interesate de activitate (Agârbiceanu, Ana Aslan, Dârjan, Saligny, Vaida 
Voevod) și s-au elaborat proceduri comune în vederea identificării și prevenirii abandonului școlar. Cu 
acest scop s-au organizat întâlniri cu 50 de cadre didactice. 

Au fost identificate și contactate serviciile care pot fi solicitate și implicate de către echipa de 
proiect și/sau școli în prevenirea abandonului școlar. A început activitatea de informare a părinților 
și managementul cazurilor cu risc de abandon. Au fost informate 36 de familii despre modalități de 
prevenire a abandonului școlar si violenței în școli. Au fost evaluate în profunzime 4 cazuri sub risc 
de abandon, s-au ținut 23 ședințe de consiliere cu părinți și 8 ședințe de consiliere cu cadre didactice 
cu privire la copiii care se confruntă cu dificultăți ce conduc la absenteism și la creșterea riscului de 
abandon școlar, și s-au purtat discuții și cu reprezentanți ai unor  instituții publice. 

Părinții care au optat pentru acest lucru, au fost însoțiți la instituții pentru a beneficia de serviciile 
lor de specialitate. Au fost pregătite și derulate în școli acțiuni de prevenire a violenței între egali prin 
metoda teatrului forum. S-au desfășurat discuții în școli cu privire la posibilitatea derulării acțiunilor 
de prevenire a abuzului sexual în rândurile copiilor de la ciclul primar și gimnazial. 

În perioada 15 aprilie-15 septembrie 2015 în cadrul Activității 3, s-au derulat acțiuni de infor-
mare în școli, beneficiind de informații despre serviciile oferite victimelor abuzurilor de orice tip, 
aparținătorilor sau cadrelor didactice, 343 elevi (din care și copii din comunitățile Pata Rât) și 38 de 
cadre didactice. 

S-au continuat activitățile de intervenție, incluzând:
  însoțiri la instituții (ex. Protecția Copilului, DGASPC, DASM)
  8 ședinte de consiliere psihosocială
  4 întâlniri interinstituționale pe cazuri de abandon școlar și probleme de violență în familie
  2 întâlniri de consultare juridică
  2 întâlniri cu reprezentanții sistemului de justiție, întâlniri cu cadre didactice, multe convorbiri 

telefonice și prin email, elaborare acte și rapoarte. 
Am analizat detaliat 23 de cazuri.

Tot în această perioadă, la activitățile  de prevenire a violenței între egali (bullying) derulate în școli 
au participat și s-au implicat 224 elevi și 24 de cadre didactice. 

La fiecare școală a fost identificată nevoia (exprimată de elevi) de implicare pașnică din partea 
cadrelor didactice și au propus și pentru adulți câteva idei concrete de intervenție. În fiecare grup de 
discuții copiii au amintit colaborarea și buna comunicare între profesori, părinți și elevi ca  o temă 
centrală. După găsirea unor metode pentru stoparea și prevenirea agravării unui act violent am discu-
tat și despre situația victimei. Pe lângă formele și efectele diferitelor tipuri de violență elevii și cadrele 
didactice au primit informații și despre drepturile victimelor, în particular despre ajutorul care poate 
fi solicitat în Cluj de la diverse instituții. 
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S-au făcut pregătiri pentru desfășurarea unor activități de educație sexuală în școli.  În mod speci-
al, am pregătit două programe: Șapte pași în prevenirea violenței sexuale, și Corpul meu îmi aparține 
(cu patru filme educative concepute pentru categoria de vârstă 14-17 ani  de către o organizație 
parteneră din Sibiu, ALEG). 

În cadrul campaniei pentru drepturile copiilor, care au inclus  7 întâlniri (câte 2 la școlile Dârjan, 
Saligny, Vaida Voievod și 1 întâlnire la Agârbiceanu, s-au mobilizat în total 119 elevi și 14 cadre di-
dactice. În luna iulie, timp de cinci zile, echipa proiectului a derulat un atelier de autocunoaștere cu 
participarea a zece fete între 12-15 ani. 

ACTIVITATEA 4. CREAREA ȘI FUNCȚIONAREA REȚELEI DE ȘCOLI INCLUZIVE ÎN MUNICIPIUL 
CLUJ-NAPOCA
În cadrul Activității 4.1, în decembrie 2014 s-a constituit grupul de experți în incluziune care are în 
compoziția sa mai mulți directori de școli,  precum și inspector școlar de la ISJ Cluj. 
După elaborarea conceptului și cuprinsului Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive au fost  dezvol-
tate capitolele Strategiei, care au fundamentat obiectivele și direcțiile strategice identificate și planu-
rile de măsuri aferente acestora pe analiza făcută asupra situației școlarizării copiilor cu domiciliul în 
zona marginalizată Pata Rât, precum și asupra legislației și politicilor naționale, dar și a politicilor și 
proiectelor locale din domeniul  educației incluzive. 
„Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” susține un sistem public de educație școlară care con-
tribuie la prevenirea și combaterea marginalizării sociale, și la reducerea inegalităților sociale, sau, 
altfel spus, ea promovează un sistem al educației incluzive care, astfel, funcționează ca mijloc al in-
cluziunii și dreptății sociale.

„Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” înțelege educația incluzivă ca un set de principii, meca-
nisme și servicii ce asigură accesul la educație școlară de calitate a grupurilor dezavantajate și margi-
nalizate social, acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de 
locuire dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate 
și stigmatiza(n)te). 

Strategia a identificat cinci obiective strategice, și sub fiecare obiectiv a definit mai multe direcții stra-
tegice, programe operaționale, precum și măsuri concrete de intervenție. Materialul Strategiei va fi 
prezentat Inspectoratului Școlar Județean, școlilor și Consiliului Local, și va fi promovat în cadrul 
programului de formări din toamna anului 2015, ocazii cu care s-ar putea să se completeze cu câteva 
idei/propuneri de măsuri venite din partea participanților.

Pe baza Activității 1, în decembrie 2014 s-a început și derularea  Activității 4.2. Au fost contactate 
școlile care au optat pentru această activitate. A fost constituit câte un grup de lucru al cadrelor di-
dactice și a fost prezentată baza teoretică a metodei indexului incluziunii școlare. 

S-au derulat întâlniri cu 83 de cadre didactice în Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod”, 
precum și în Colegiile Tehnice „Anghel Saligny” și „Ana Aslan”, cu ocazia cărora s-au identificat factori 
de risc și de succes ai performanțelor și participării școlare. S-au constituit grupuri consultative de 
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elevi și de părinți în școlile Vaida Voevod, Șincai, Agârbiceanu și Ana Aslan, și au avut loc întâlniri cu 
aceste grupuri (cuprinzând 71 de părinți și 83 de elevi) cu ocazia cărora au fost utilizate chestionare 
ale metodei indexului incluziunii școlare și au fost conduse discuții pe baza aspectelor enumerate în 
chestionar.  

În perioada 15 aprilie-15 iunie am continuat aceste tipuri de activități cu grupuri consultative de 
elevi, părinți și cadre didactice la Școala ”Ion Agârbiceanu”, la Liceul ”Gheorghe Șincai” și la Colegiul 
Tehnic ”Ana Aslan”. 

Participanții au identificat acele aspecte ale vieții din școli care în viziunea lor ar trebui îmbunătățite, 
au fost utilizate chestionare și au fost conduse discuții pe baza aspectelor enumerate în chestionar, 
fiind explorat nivelul de incluziune al școlii pe baza indicatorilor din Indexul incluziunii. 

La final de an școlar, profesorilor care s-au implicat în Activitatea 3 și 4.2 le-am acordat Certificate 
de recunoaștere pentru participarea la Activățile privind prevenirea abandonului școlar și creșterea 
gradului de incluziune a școlii, precum și pentru susținerea, în perioada ianuarie-iunie 2015 a Rețelei 
clujene a școlilor incluzive în cadrul proiectului ROMEDIN, parafate și semnate de Fundația Desire și 
ISJ Cluj.

ACTIVITATEA 5. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE ORgANIZAȚIONALĂ
S-au pus în funcțiune acordurile de parteneriat încheiate între organizații neguvernamentale și 
instituții publice și s-au încheiat acordurile de colaborare între Fundația Desire, ISJ Cluj și 10 școli în 
vederea derulării activităților de proiect. În vederea asigurării vizibilității organizațiilor implicate în 
proiect s-a creat pagina de internet pentru Asociația Coastei, și pagina de Facebook  a proiectului. 

Pe aceste interfețe, precum și pe pagina de internet a Fundației Desire se publică lunar informații 
despre proiect în limbile română și engleză prin buletinele informative. 

S-a elaborat și s-a tipărit afișul și broșura proiectului, și s-a început distribuirea acestora la în-
tâlnirile organizate prin proiect, la școlile unde se desfășoarea activitățile de Școală după Școală, la 
partenerii implicați în proiect, și în comunitățile din Pata Rât. 

În iunie și iulie 2015 am derulat o serie de activități din cadrul campaniei de strângere de fonduri: 
  O întâlnire de pregătire a campaniei de strângere de fonduri în casa comunitară din Pata Rât cu 

participarea echipelor Fundației Desire și Asociației Coastei
  Elaborarea  planului de campanie de strângere fonduri.
  Promovarea proiectului ROMEDIN prin acțiunea Day 15, în cadrul  unui eveniment care a avut 

loc în data de 20 iunie și care și-a propus ca ediția din iunie a inițiativei, realizată în cadrul eve-
nimentului Cluj Never Sleeps, să vină în sprijinul proiectului ROMEDIN. În cadrul evenimentului 
„Day 15 Beach Party for a cause” au fost încurajate donații dedicate pentru susținerea financi-
ară a transportului copiilor cu domiciliul în Pata Rât, componentă esențială a participării lor la 
programele Școală după Școală și la atelierele de la Casa Tranzit. Pregătirea unei  propuneri de 
sponsorizare, trimis la câteva firme din Cluj. 



80

  În luna iulie am înscris proiectul ROMEDIN la Swimathon 2015 sub egida “Educație fără segre-
gare. Înotăm pentru ROMEDIN”, desfășurat în data de 11 iulie 2015. Din partea ROMEDIN au 
participat două echipe (înotătorii fiind Zsiga Claudia Linda, Simon Cristian Mihai, Runcan Adela, 
Vincze Eniko, Ciotlăuș Simona, Greta Alexandru, Boldijar Sebastian, Sfaiț Alex, Szabo Darius, 
Szabo Andrei, Balint Alexandru, Zsiga Silviu), respectiv Adrian Dohotaru, înotător individual.

ACTIVITATEA 6. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE  
ȘI PUBLICITATE DESPRE PROIECT ȘI DESPRE FONDUL ONg
Proiectul se promovează prin pagina de Facebook a proiectului, precum și prin paginile proiectului re-
alizate în limbile română și engleză postate pe paginile  de internet ale Asociației Coastei și Fundației 
Desire, unde se publică informații despre proiect, precum și informații legate de domeniul acestuia. 
Proiectul a fost promovat în comunitățile din Pata Rât, în rândurile cadrelor didactice de la școlile 
implicate, și în rândurile directorilor de școli și inspectorilor școlari. 
  Au apărut articole de informare în presa locală pe baza comunicatului de presă despre derula-

rea proiectului
  Au fost publicate în două limbi 11 numere ale  buletinului informativ
  Au fost tipărite afișul și broșura proiectului
  A fost pregătit spre publicare un material pentru revista Gazeta de Artă Politică din București 

despre atelierul de educație vizuală și despre atelierul de teatru comunitar. Acest material a 
fost tradus și publicat și în limba maghiară în numărul din luna iulie a ziarului „Igen, tessék!” 

  În această perioadă, membrii echipei de proiect au participat la două emisiuni ale Programului 
Transilvania Policromă al TVR Cluj. 
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Expoziție 

Atelier de educație vizuală, 

cu Dénes Miklósi,  

Csala Hermina, 

și Marika Miklósi

13.06.2015

Vorbește despre tine 

Spectacol Atelier 

de teatru comunitar, 

cu Leta Popescu, 

Lolo Maxim și Feró Sinkó, 

13.06.2015.
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ACTIVITĂȚI ROMEDIN LA ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2015/2016

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREgĂTITOARE
Proiectul ROMEDIN nu și-a propus să se implice în procesul de înscriere a copiilor în școli. Totuși, pe 
fondul parteneriatului între Fundația Desire și ISJ Cluj, la începutul lunii martie am sesizat inspectora-
tul în legătură cu faptul că str. Platanilor (noul nume al străzii Pata Rât) nu este arondată nici unei școli 
din Cluj-Napoca in sistemul de circumscripții făcut public la începutul înscrierii în clasa pregătitoare. 
Pe această listă,1 pe care Pata Rât-Dallas este arondată Școlii Gimnaziale “Alexandru Vaida Voevod”, 
iar strada Cantonului aparține de Școala Gimnazială “Traian Dârjan”, adresa str. Platanilor (Pata Rât)-
case modulare nu este menționată. Strada Coastei (care azi, oficial, poartă un alt nume), strada de 
unde au fost evacuate familiile cu domiciliul actual pe str. Platanilor-case modulare, a fost arondată 
Liceului de Arte Plastice “Romulus Ladea” (mai precis Școlii Generale “Simion Bărnuțiu”, comasată cu 
Liceul de Arte Plastice).2 

Dar în acest an, la încheierea etapei doi a înscrierii în clasa pregătitoare, acest liceu a renunțat la 
clasa pregătitoare care i-a fost alocată, și prin asta a renunțat la a mai organiza învățământ primar și 
gimnazial în cadrul acestei unități școlare. 

Datorită acestei situații structural-instituționale, câțiva copii cu domiciliul pe str. Platanilor-case 
modulare au rămas neînscriși în clasa pregătitoare. În acest sens, ne-au fost semnalate de către părinți 
5 cazuri, iar noi, Fundația Desire ne-am adresat și în scris inspectoratului școlar, sesizând că situația 
creată datorită factorilor identificați și descriși mai sus este o situație de discriminare instituțională. 
Pe această bază am solicitat inspectoratului să identifice școlile din Cluj-Napoca la care au mai rămas 
locuri libere în clasa pregătitoare. Ne-au fost indicate următoarele școli: Iorga din cartierul Iris (la o 
distanță de 9 km), Horea/structura din cartierul Gruia (la o distanță de 10 km), “Goga” din cartierul 
Mănăștur (la o distanță de 14 km), școala “Titulescu” (la o distanță de 6,5 km) și școala Brâncuși din 
capătul cartierului Gheorgheni (la o distanță de 9 km). Reacția noastră și a părinților la aceste propu-
neri a fost că majoritatea școlilor nu pot fi soluții reale pentru situația acestor copii, căci ele sunt prea 
departe de zona Pata Rât, astfel încât doar ultimele două școli pot fi luate în considerare din punctul 
de vedere al accesibilității, mai ales în condițiile în care înscrierea în aceste școli va fi sprijinită prin 
asigurarea transportului. În urma discuțiilor noastre cu direcțiunile acestor școli, Școala Brâncuși, 
precum și Liceul Pedagogic “Gheorghe Lazăr” au fost dispuse să suplimenteze locurile lor în clasele 
pregătitoare, astfel încât s-a rezolvat înscrierea a 3 dintre cei cinci copii. 

În vederea rezolvării situației celor doi copii rămași neînscriși, ne-am adresat din nou inspectora-
tului școlar, de această dată cu referire la prevederile „Procedurii de înscriere a copiilor care nu au 
fost înscriși în clasa pregătitoare în nicio unitate de învățământ”,3 care prescriu că în ultima etapă a 
procesului de înscriere inspectoratul școlar trebuie să soluționeze „oricare altă situație referitoare 
la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesele educaționale ale copi-

1 http://www.isjcj.ro/htm/2015/Cls_pregatitoare_2015/Circumscriptii_2015/Circumscriptii%20pregatitoare_romana_2015.pdf
2 Această unitate de învățământ a refuzat să găzduiască programul Școală după Școală a proiectului ROMEDIN dedicat copiilor cu 

domiciliul în Pata Rât, precum și altor copii din medii dezavantajate. Directorul școlii a formulat argumentul său în diverse feluri, 
printre ele astfel: “Școala noastră face artă, și nu incluziune.” 

3 http://www.isjcj.ro/htm/2015/Cls_pregatitoare_2015/Documente/Procedura%203205_clasa_pregatitoare_2015.pdf



83

lului.” În ultimele zile ne-am adresat și Ministerului Educației Naționale pentru a solicita sugestii cu 
privire la modalitatea de soluționare a acestui caz. În dimineața zilei de 15 septembrie 2015 copiii au 
putut să meargă la școală.  

După două săptămâni, timp în care Asociația Coastei a încercat (fără succes) să găsească soluții 
pentru asigurarea transportului școlar pentru acești copii, în 5 octombrie 2015 am depus o cerere 
formulată și semnată de părinți și susținută de proiectul ROMEDIN către Primăria Municipiului Cluj-
Napoca, în care am cerut susținerea de către autoritățile locale, „prin extinderea transportului de 
elevi asigurat prin compania publică de transporturi, desegregarea școlară, și participarea școlară a 
cât mai mulți copii din Pata Rât în cât mai multe școli din Cluj-Napoca.”

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA LICEU 
Doi absolvenți ai clasei a opta, participanți la Atelierul de teatru comunitar derulat prin proiectul  
ROMEDIN, cât și la programul ROMEDIN din cadrul școlilor în care au încheiat gimnaziul, au fost 
susținuți de echipa de proiect care a lucrat cu ei în efortul lor de a se înscrie la secția de actorie a Li-
ceului de Coregrafie și Arta Dramatică “Octavian Stroia” din Cluj-Napoca. Ei au luat note foarte bune 
la proba de aptitudini, iar după derularea examenelor naționale s-au înscris la acest liceu pe locurile 
pentru romi, fiind acum liceeni în cadrul instituției. 

Cu această ocazie ne-am documentat în legătură cu distribuirea locurilor pentru romi la licee în 
perioada dintre cele două etape ale admiterii la liceu. Și elevii din clasele gimnaziale terminale (clase-
le a 7-a și a 8-a) înscriși în ROMEDIN au fost informați cu privire la procedura de înscriere la liceu sau 
școli profesionale pe locurile de romi, mulți dintre aceștia optând pentru ele în vederea continuării 
studiilor. Locurile pentru romi la liceu sunt și rămân locuri pentru romi și în etapele a doua și a treia 
a admiterii, chiar dacă procedura de organizare a admiterii în liceu nu menționează acest lucru în 
mod explicit (dar nici nu o neagă în mod explicit). În principiu, aceste locuri nu trebuie și nu pot fi (re)
distribuite copiilor ne-romi dacă ele nu sunt ocupate în prima etapă de către romi, ele trebuie deci 
menținute până la etapa a treia (și nu doar în cazul liceelor tehnologice și tehnice, ci în cazul tuturor 
liceelor).     

ÎNSCRIEREA ABSOLVENȚILOR DE LICEU LA FACULTATE 
Două absolvente de clasa a 12-a, eleve ale Colegiului Economic, beneficiare ale meditațiilor oferite 
prin proiectul ROMEDIN, au luat cu succes examenul de bacalaureat. Ele au candidat la Facultatea de 
Științe Politice a Universității “Babeș-Bolyai”. Membrii echipei noastre le-au susținut în efortul lor de 
pregătire a scrisorilor de intenție.  În momentul de față ele sunt studente în anul întâi la specializarea 
de administrație publică. 

ORGANIZAREA GRUPURILOR DE COPII, BENEfICIARI AI PROIECTULUI ROMEDIN
În perioada 28 septembrie 2015 - 15 martie 2016 copiii vor beneficia de serviciile proiectului ROME-
DIN (transport, masă și suport educațional), după cum urmează:
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Programul Școală după Școală (28 septembrie 2015 - 28 februarie 2016): 
  Școala Generală “Ion Agârbiceanu”:  29 elevi (21 din Pata Rât, 8 din alte zone)
  Școala Generală “Traian Dârjan”: 27 elevi, din care 23 din Pata Rât și 4 din alte zone (la care se 

adaugă: 76 elevi din clasele I-IV, activități de dezvoltare personală; precum și 28 elevi din clase-
le VII-VIII, activități de educație civică)  

  Școala Generală “Vaida Voevod”: 29 elevi (8 din Pata Rât, 21 din alte zone)
  Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”: 11 elevi (5 din Pata Rât, 6 din alte zone)
  Colegiul Tehnic “Ana Aslan”: 60 elevi (1 elev din Pata Rât, 59 din alte zone)
  Colegiul Economic (liceeni): 11 elevi (5 elevi din Pata Rât, 6 din alte zone)

Total: 
  167 elevi (63 elevi din Pata Rât, și 104 din alte zone) în programul Școală după Școală
  104 elevi din Pata Rât și Someșeni (în cadrul programului normal de școală, activități de dezvol-

tare personală și educație civică)
Total: 271 elevi

Grupurile s-au organizat pe baza experiențelor din anul șolar trecut, astfel încât avem școli unde 
criteriul de constituire a grupurilor s-a modificat (de exemplu, elevii ROMEDIN au fost preluați în 
programul existent de Școală după Școală al învățătorilor lor de la clasă). Orarul a suferit și el mo-
dificări într-o școală datorită lucrărilor de construcții care afectează starea clădirii și sălile de clasă 
accesibile. În școala unde Primăria continuă să asigure masă pentru un anumit număr de copii, iar 
o altă organizație oferă copiilor sprijin educațional de după masă, proiectul ROMEDIN și-a restrâns 
programul de Școală după Școală la nivelul câtorva clase primare. 

Casa Tranzit 
  Atelierul de teatru comunitar: 22 tineri (3 octombrie 2015 - 15 martie 2016)
  Atelierul de educație vizuală: 15 copii (3 octombrie - 15 decembrie 2015), urmând ca din ianu-

arie 2016 (ultima grupă a atelierului de educație vizuală) să se înscrie alți 15 copii  
Total: 52 copii și tineri 
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ACTIVITATEA 4.2. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ PENTRU ACCEPTAREA DIVERSITĂȚII

Dávid-Kacsó Ágnes, Maria Roth

Derularea Activității 4.2. s-a început în decembrie 2014 prin contactarea școlilor care au optat pentru 
această activitate de-a lungul microcercetării ROMEDIN derulate anterior (vezi Activitatea 1).1 Scopul 
major al acesteia este creșterea gradului de incluziune a școlilor prin implementarea ”Indexului inclu-
ziunii școlare” (Booth, Ainscow, 2007), metodă elaborată în Marea Britanie, respectiv îmbunătățirea 
mediului de învățare prin realizarea valorilor incluziunii. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Procesul aplicării indexului fiind de durată, activitățile sunt încă în curs, dar pe baza celor derulate 
până acum, se desprind deja câteva rezultate importante. În noiembrie 2015 am prezentat rapoartele 
noastre separat la fiecare dintre cele cinci școli unde am lucrat, iar în luna decembrie urmează ca cele 
din urmă să organizeze câte un eveniment legat de această tematică. 2   

În fiecare dintre școlile participante au avut loc două întâlniri cu cadre didactice pentru clarificarea 
noțiunilor de bază utilizate în lucrul cu Indexul și pentru pregătirea activităților cu celelalte categorii 
de participanți: părinți și copii. 

Activitățile fiind organizate în cadrul proiectului ROMEDIN, tema incluziunii elevilor romi s-a pla-
sat în centrul discuțiilor, dar participanții cadre didactice, părinți și copii au adus în discuție, așa cum 
reiese și din Index, o diversitate de situații în care instituțiile școlare sunt provocate să răspundă 
diversității elevilor și familiilor lor. La toate întâlnirile au participat părinți și respectiv copii romi, ală-
turi de cei de etnie majoritară.

În etapa următoare au avut loc întâlniri cu elevi (au participat elevi din ciclul primar în patru dintre 
școli, elevi din ciclul gimnazial din toate cele cinci școli și elevi din liceu din două școli, în funcție de 
caracteristicile școlilor. Completarea chestionarelor de către elevi a fost urmată de discuții, unde ele-
vii au avut ocazia să relateze experiențele lor cu acceptarea diversității,  ca și cele de discriminare și să 
reflecteze la propriile propuneri de îmbunătățire a atmosferei din școală și să expliciteze propunerile 
de îmbunătățire pe care le-au gândit. 

1  Școlile, respectiv numărul de participanți la întâlniri au fost prezentate în Buletinul informativ ROMEDIN nr. 11-12.
2  Este posibil ca acestea să fie legate de acțiunea Săptămâna școlii incluzive al Rețelei Școlilor Incluzive (http://inclusiveschools.

org/inclusive-schools-week/). 

 OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2015 
 Activitatea 4.2. Educația incluzivă pentru acceptarea diversității
 BULETIN INFORMATIV NR. 13-14
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În cazul părinților, metodologia a fost identică: după ce chestionarele au fost completate au avut loc 
discuții în cadrul cărora părinții au avut ocazia să își prezinte opiniile mai în profunzime. 

Toate chestionarele conțin afirmații referitoare la indicatorii aferenți dimensiunilor incluziunii, anume: 
•	 cultura incluzivă a școlii, 
•	 setul de politici (prevederi, regulamente etc.) incluzive și 
•	 practicile incluzive din procesul didactic. 

În acest număr al buletinului informativ prezentăm foarte sumar rezultatele acestor analize, urmând 
ca ele să fie elaborate pe larg în volumul proiectului.

1. Despre cultura incluzivă a școlii
Cifrele din graficul de mai jos reprezintă procentul cadrelor didactice care au fost de acord cu  faptul 
că o anumită afirmație este caracteristică pentru propria școală.

Cadrele didactice afirmă, că se simt adesea depășite de problemele sociale pe care le au unele fa-
milii și elevi. Ele consideră că suprasolicitarea lor cu sarcini ale căror rezolvare le depășesc pregătirea 
poate să meargă în detrimentul procesului didactic-educativ, în ciuda atașamentului lor față de copii 
și problemele lor. În percepția lor nu există o comuniune puternică între toți cei trei factori implicați 
– părinți, copii și cadre didactice. 

Doar 18% dintre cadrele didactice întrebate consideră că filosofia incluziunii este împărtășită de 
părinți și elevi. Mai puțin de jumătate dintre ele se consideră a fi respectate pentru calitatea lor de 
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ființe umane și pentru rolul pe care îl îndeplinesc la școală. Respectul reciproc pare a fi o problemă 
importantă, pentru că atât părinții cât și elevii au perceput acest aspect ca fiind problematic: abia 
15% dintre elevii de liceu și doar 48% dintre părinți consideră că relațiile dintre elevi și cadre didactice 
se bazează pe respect.

2. Despre politicile școlare incluzive

Efortul depus de cadrele didactice pentru ca școlile luate în studiu să fie accesibile pentru toți și să 
ofere condiții în care toți elevii pot progresa, este reflectat de procentul mare în care respondenții au 
fost mulțumiți de gradul de realizare al indicatorilor legați de această dimensiune. 

Organizarea grupelor de predare-învățare astfel încât toți elevii să se simtă valorizați, este indica-
torul cu procentul cel mai redus de realizare, dar majoritatea respondenților a considerat că și acest 
pas este realizat în mod corespunzător în școala unde lucrează.

Organizarea suportului pentru diversitate arată un aspect mai puțin pozitiv: aproape jumătate din-
tre cadrele didactice se simt descoperiți în ceea ce privește modalitățile de a răspunde copiilor care 
au ”nevoi speciale” și nu consideră că în această problemă ar fi ajutați de cursurile de perfecționare. 
Aproape jumătate dintre cei întrebați se simt presați să acționeze în direcția excluderii unor copii din 
motive disciplinare, presiune care vine în primul rând din partea părinților care consideră că existența 
unor ”copii-problemă” în comunitatea școlară reduce șansele de reușită ale propriilor copii.
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3. Despre practicile incluzive din școli
Practicile inclusive se compun din modalitățile de dirijare a învățării și din mobilizarea resurselor. 

Stimularea cooperării elevilor este o practică mai rar folosită în procesul predării și învățării, apro-
ximativ jumătate (54%)  dintre cadrele didactice considerând acest aspect ca fiind caracteristic mo-
dului în care învățarea este dirijată în școala lor. Viziunea cadrelor didactice este întărită de cea a 
elevilor,  având în vedere că doar în jur de 35% dintre elevii din ciclul primar și gimnazial și 21% dintre 
cei din liceu au răspuns că sunt de acord cu faptul că elevii cooperează între ei în procesul învățării.

În ceea ce privește mobilizarea resurselor, este prea puțin caracteristic ca școlile să valorifice 
diferențele dintre elevi și să valorifice experiența de viață a personalului ca și resurse. La fel, resursele 
din comunitate sunt mai puțin cunoscute și valorificate, ceea ce impune crearea unei rețele comuni-
tare de sprijin în jurul școlilor.

Concluzii și direcții de îmbunătățire

Există un efort considerabil depus din partea școlilor și în mod concret din partea cadrelor didactice 
pentru a înlătura barierele de învățare ale elevilor în general și al celor romi în particular, și a ajuta, pro-
cesul de învățare ale acestora. În acest efort însă nu se simt sprijiniți nici de părinți, nici de comunitatea 
mai largă. Comunicarea între membrii triadei cadre didactice-elevi-părinți este apreciată ca fiind mai  
mult ineficientă, toate cele trei părți ale triadei simțindu-se nerespectate de celelalte categorii.  
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Elevii au multe propuneri de îmbunătățire a vieții școlare, de la vopsirea sălilor de clasă în culori 
vesele și prietenoase, amenajarea unor locuri în interiorul clădirilor, unde elevii se pot relaxa și des-
tinde împreună în timpul pauzelor, ”activități pentru fericire,” adică amenajarea curților școlilor cu 
terenuri de joacă, locuri pentru recreere și activități extracurriculare, de ex. excursii, până la utilizarea 
detenției ca și modalitate de pedeapsă pentru anumite abateri. În fiecare școală a reieșit din discuțiile 
cu elevii nevoia de comunicare cu cadre didactice, dorința de răbdare mai multă și atenție personali-
zată într-un climat de respect reciproc, în care diferențele dintre elevi apărute în cursul procesului de 
învățare pot fi asumate, eforturile de a le depăși pot fi apreciate și soluțiile găsite.  

Direcțiile de schimbare se conturează din aceste rezultate: întărirea parteneriatului cu părinții, cre-
area unui cadru mai puțin formal pentru comunicare, necesar pentru ca părinții din medii deza-
vantajate sau din medii culturale diferite să poată depăși barierele de comunicare specifice mediilor 
formalizate, oficiale. Resursele comunității, atât sub aspect financiar cât și organizatoric, ar putea fi 
utilizate în asigurarea oportunităților pentru activități precum cele de comunicare non-formală sau 
de asistare a familiilor cu situații dificile. Asigurarea asistenților sociali în școli cu scopul soluționării 
problemelor sociale ale copiilor și a facilitării comunicării între cadre didactice și părinți ar contribui 
la întărirea parteneriatului între școală și familie și ar reduce suprasolicitarea cadrelor didactice cu 
probleme care nu țin de sfera educaționalului.

Pentru înlăturarea barierelor de învățare din calea copiilor romi se pot utiliza ca și resurse colegii de 
clasă/școală, munca în echipe stimulând învățarea și crescând motivația școlară alături de cel de au-
tonomie și cel de competență. În același timp, munca în echipă contribuie la închegarea comunității 
clasei. Un alt aspect important menționat de cadrele didactice din școlile participante îl constituie asi-
gurarea posibilității de a implica mai mulți  profesori de sprijin în procesul de învățare al copiilor romi. 
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17 Decembrie - 

Ziua comemorării evacuărilor forțate 

Povestea ROMEDIN despre 

educația pentru dreptate și egalitate socială

DECEMBRIE 2015 
Povestea ROMEDIN despre educația pentru dreptate și egalitate socială
BULETIN INFORMATIV NR. 15 
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În primăvara anului 2015, într-o zi de sâmbătă, 

copii de la atelierul ROMEDIN de educație vizuală 

au văzut din curtea Casei Tranzit un crocodil în râul Someș 

și l-au desenat.
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Conturul crocodilului semăna cu 

configurația spațială a zonei unde locuiesc câțiva dintre copiii 

de la atelierul nostru, 

strada Cantonului fără număr.
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În noiembrie 2015 

crocodilul 

a început să dobândească substanță.



94

Și a devenit tot mai clar cine este el.

Crocodilul a început să transmită mesaje:                              

Oamenii care omoară crocodilii dăunează lumii...
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După atelierul ROMEDIN din 12 decembrie 2015, spațiul de 

lucru a fost preluat de câțiva adulți din casele modulare, de 

pe strada Cantonului, din Dallas și de pe strada Stephenson, 

dar și alte persoane din Cluj care militează pentru dreptul la 

locuință. Împreună, ei și ele au formulat mesajele bazate pe 

experiențele lor comune și particulare, pentru ca acestea să fie 

transmise la evenimentul de comemorare revendicativă ce se 

anunța pentru 

17.12.2015. 
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Așa s-a pregătit .... Cantonului, Dallas, Coastei, Stephenson - 

Apoi s-a transformat în banner

Împreună pentru dreptate
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Așa s-a pregătit din partea Cantonului ... 

Nu uitați! Noi suntem ai Clujului.

Și apoi a fost gata pregătit să iasă în stradă  

Să ne cerem dreptul la oraș!
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Stephenson - fără demolare 
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Și tot mai multe mesaje s-au adunat 

în așteptarea zilei când vor fi ieșit în spațiul public ...

Pentru dreptul la locuință
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Din multitudinea de apeluri a reieșit mesajul comun al 

acțiunii:         

SUNTEM EGALI, NU ILEGALI!
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Printre mesaje, au fost și urări de sărbători

Și încă o urare/așteptare ...
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Ne aducem aminte de oamenii 

care și-au pierdut viața muncind pe rampa de gunoi

Și cerem dreptul la viață!
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Această placă comemorativă a fost realizată în cadrul și cu sprijinul 

evenimentului “So Keres, Europa”, în mod special pentru MArșul de solidaritate 

cu romii “Oraș pentru oameni, nu pentru profit” desfășurat în Cluj-Napoca în 

iulie 2015. Atunci nu s-a obținut aviziul autorităților pentru amplasarea plăcii 

pe fost strada Coastei, pentru a marca locația evacuării forțate din acel spațiu 

în 17 decemrbie 2010. 

În 17 decembrie 2015 placa și-a găsit un loc temporar în spațiul public la 

intrarea în sediul tranzit.ro/cluj de pe str. Brassai nr. 5. Placa va putea fi 

găzduită/expusă și în alte spații, până când va putea să ajungă la locul său 

potrivit, strada Coastei din Cluj-Napoca.
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Placa care comemorează evacuarea forțată de pe strada Coastei 

și exprimă solidaritatea cu toți evacuații din Cluj, dar și din 

alte localități din România, le aduce aminte tututor că ... 
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Și apoi toate și toți am ajuns pe stradă

- 17 decembrie 2015 -

Acțiune de comemorare revendicativă:

Suntem egali, nu ilegali!
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Au venit și copii din atelierele ROMEDIN
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In 17.12.2015, copiii, împreună cu întreg orasul Clujul 

au putut învăța despre istoria invizibilă a orașului 

de la vechi și noi activiști pentru drepturi locative:
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Nu luasem cu noi crocodilii la evenimentul public. 

Așa că s-au urcat pe perete 

Repetând - Suntem egali, nu ilegali.
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Crocodilii speră că mesajul a rămas tipărit 

și în alte locuri, 

nu doar pe cele 200 de insigne
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Crocodilul sigur a memorat mesajul. 

 Și copiii știu de ce l-au văzut în Someș....

Precum în 2011 au știut de ce așteptau venirea super-bufniței 
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ACTIVITATEA 4.1. 
STRATEgIA REȚELEI CLUJENE A ȘCOLILOR INCLUZIVE1

Mircea Bertea, Luminița Chicinaș, Lucia Copoeru,  
Silvia Ținică, Lorena Văetiși, Enikő Vincze 

Derularea Activității 4.1. s-a început în decembrie 2014 prin colectare de date și elaborarea unor 
analize de către o echipă de specialiști, cu privire la: 

(1) situația școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât2

(2) legislația românească legată de educația incluzivă,  
care să fundamenteze identificarea obiectivelor și direcțiilor strategice, precum și a programelor 

operaționale și măsurilor coerente cu viziunea și principiile asumate. 

Strategia propusă este în consens cu programul operational „Rețeau de unități educaționale inclu-
zive, inclusiv pentru prevenirea segregării școlare” (din capitolul de incluziune socială al Strategiei 
de Dezvoltare Cluj 2014-2020, definit sub Direcția strategică 2 - Accesibilizarea serviciilor publice 
pentru categorii dezavantajate), precum și cu Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de 
îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate.

În perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2015, la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din 
Cluj-Napoca am derulat în cadrul proiectul ROMEDIN o serie de patru întâlniri de formare participa-
tivă cu participarea unui total de 40 de persoane. 

Fiecare întâlnire s-a desfășurat pe parcursul unei zile, sub forma unor ateliere de lucru. Părțile 
implicate în proiectul ROMEDIN au avut astfel posibilitatea să participe împreună la pregătirea și 
implementarea unui model inovator de intervenție care să contribuie la eliminarea marginalizării 
școlare și sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca și, în mod special, la incluziunea socio-teritorială 
și școlară a persoanelor care locuiesc în zona Pata-Rât. 

1 Textul întregii Strategii va fi accesibil pe site-ul Fundației Desire la sfârșitul lunii ianuarie 2016.  
2 La elaborarea acestui capitol a contribuit și Simona Ciotlăuș pe baza micro-cercetării realizate împreună cu Eniko Vincze. Vezi 

despre asta în Buletinele informative nr.3 și nr. 5

IANUARIE 2016 
Activitatea 4.1. Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive 
BULETIN INFORMATIV NR. 16 
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2.1. Scopurile atelierelor de lucru
  a face cunoscută varianta de lucru a Strategiei rețelei școlilor incluzive elaborată de echipa de 

specialiști ROMEDIN; 

  finalizarea setului de măsuri propuse sub direcțiile de strategice identificate; 

  în perioada de după Atelierele de lucru: 

   participanții să deruleze câteva micro-acțiuni de promovare a principiilor proiectului ROME-
DIN și ale Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive; 

   Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-
Napoca să adopte hotărâri prin care să susțină punerea în practică a măsurilor propuse în  
Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive; 

   școlile participante să constituie celula de bază a rețelei clujene a școlilor incluzive. 

2.2. Participanții atelierelor de lucru 
  părinți cu domiciliul în zona Pata-Rât

  reprezentanți ai Primăriei Municipiului Cluj-Napoca

  reprezetanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj

  cadre didactice de la școlile partenere ale proiectului (Agârbiceanu, Dârjan, Vaida Voevod,  
Saligny,  Aslan, Economic, Șincai, Pedagogic, Horea, Iorga)

  cadre didactice din alte școli din oraș (Ghibu, Titulescu, Brâncuși, Liceul de Coreografie și Artă 
Dramaică)

  reprezentanți ai mass-media locală (Ziua de Cluj, MASZOL și TVR Cluj)

2.3. Agenda întâlnirilor
   I.  DESPRE PROIECTUL ROMEDIN ÎN CONTEXTUL PROBLEMEI ABORDATE ȘI SITUAȚIA ȘCOLA

RIZĂRII COPIILOR DIN ZONA PATA RÂT (2014/2015)  prezentare de Enikő Vincze

 II.  STRATEGIA REȚELEI CLUJENE A ȘCOLILOR INCLUZIVE pentru perioada 2016-2020 - activități 
individuale și de grup legate de măsurile propuse, moderate de formatorii: Mircea Bertea, 
Luminița Chicinaș, Lucia Coperu, Silvia Ținică, Lorena Văetiși

III.  PROMOVAREA STRATEGIEI de către participanți - activități individuale și de grup pentru defi-
nirea unor micro-acțiuni, moderate de formatorii proiectului
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Cuprinsul Strategiei

Cap. I. Argument - obiectivele și bazele strategiei 

Cap. II. Principii și viziune 

Cap. III. Problema adresată: excluziunea și incluziunea școlară 
 Cap. III.1.  Excluziunea școlară ca manifestare a marginalizării socio-teritoriale și locative: cazul 

Pata Rât 
  III.1.1. Despre zona Pata Rât pe scurt
  III.1.2. Situația școlarizării copiilor din zona Pata Rât în anul școlar 2014/2015 
  III.1.3. Accesul copiilor din Pata Rât la școlile din orașul Cluj 
 Cap. III.2. Educația incluzivă în politicile  educaționale naționale și locale   
  III.2.1.  Politici educaționale pentru romi, între educația pentru minorități naționale și 

accesul la educație a grupurilor vulnerabile
  III.2.2. Programul „A doua șansă” până la apariția noii Legi a Educației Naționale
  III.2.3. Formarea mediatorilor școlari și politicile educaționale integrative
  III.2.4. Educația incluzivă, nediscriminatorie, desegregată în Legea Nr. 1/2011 
  III.2.5.  Educația incluzivă în reglementările și documentele subsecvente Legii Nr. 1/2011 

(Legea Educației Naționale)
   III.2.5.1.  Reglementări privind asistența socială, organizarea și funcționarea 

învățământului special și special integrat
   III.2.5.2. Programul „A doua șansă” 
   III.2.5.3.  Reglementările privind circumscripțiile școlare, înscrierea copiilor în 

clasa pregătitoare, a  normelor metodologice privind determinarea 
costului standard per elev și a  criteriilor de evaluare școli și cadre  
didactice

   III.2.5.4.  Noul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învăță-
mânt preuniversitar, 

  III.2.6. Glosar  de termeni

Cap. III.3. Educația incluzivă în practicile educaționale locale  
 III.3.1. Politicile educaționale pentru incluziune la nivelul județului Cluj
 III.3.2.  Programe și proiecte derulate în orașul Cluj în domeniul incluziunii școlare a copiilor 

romi dezavantajați

Cap. IV. Obiective strategice

Cap. V. Direcții strategice

Cap. VI. Programe operaționale și măsuri  
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Capitolul I. ARgUMENT

OBIECTIVELE STRATEgIEI 
-  promovarea înțelegerii școlilor incluzive și a educației incluzive, ca o strategie ce pune în mișcare 

la nivelul întregului oraș un set de mecanisme și servicii capabile să asigure accesul la educație de 
calitate ca serviciu public și drept social al persoanelor aparținând unor grupuri dezavantajate și 
marginalizate social, acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc 
în zone de locuire dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii 
poluate, segregate și stigmatiza(n)te)  

-  asumarea și susținerea accesului la unitățile învățământului de masă al copiilor de etnie romă 
din comunitățile marginalizate din Pata Rât, și prin asta contribuirea la desegregarea socio-teri-
torială a zonei, obiectiv asumat de Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 (prin facilitarea 
instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor, susținerea participării lor școlare, 
servicii necesare etc);

-  susținerea școlillor din rețeaua școlilor incluzive pentru ca ele să dobândească recunoaștere 
profesională și sprijin financiar/material din partea sistemului de învățământ și din partea 
administrației publice locale în vederea asigurării accesului și participării la educație de calitate a 
copiilor aparținând unor grupuri defavorizate, și în particular a persoanelor cu domiciliul în zone 
urbane marginalizate; 

-  identificarea față de obiectivele de mai sus a responsabilităților diverselor instituții, cum ar fi 
școlile din oraș, Inspectoratul Școlar Județean, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Na-
poca, ONG-uri din domeniu, precum și modalitățile lor de colaborare cu acest scop.  

BAZELE STRATEgIEI
-  Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupu-

rilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012, 
- S tudiul de evaluare a gradului de incluziune a școlilor clujene din 2009 realizat de Inspectoratul 

Școlar Cluj prin Programul Județean Observatorul Educației Incluzive în Școala Clujeană;
-  Strategia pe educație a Județului Cluj 2013-2016; 
-  Capitolul de Incluziune Socială a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, 

adoptată de Consiliul Local în septembrie 2015
-  legislația românească cu privire la educația incluzivă, la accesul la educație școlară a grupurilor 

vulnerabile, la desegregare școlară și alte componente relevante educației incluzive;    
-  rezultatele activităților (inclusiv a cercetării) din cadrul proiectului ROMEDIN implementat printr-

un parteneriat între Fundația Desire, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca și alte organizații și instituții din oraș. 

Astfel, „Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” își propune să aducă completări la direcțiile stra-
tegice și planurile de măsuri din domeniul educației incluzive asumate de Inspectoratul Școlar Jude-
țean Cluj pe baza experiențelor proiectului ROMEDIN.
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Capitolul II. PRINCIPII ȘI VIZIUNE

„Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” se bazează pe viziunea unei societăți drepte, care asi-
gură condiții și instrumente adecvate tuturor cetățenilor săi prin care aceștia pot trăi în mod efectiv 
cu drepturile lor asigurate de lege. Ea consideră că, accesul la educație școlară este un drept social 
care la rândul său funcționează atât ca mijloc al accesului la alte drepturi sociale, cât și ca rezultat al 
acestora: dacă oamenii au șansa să locuiască în condiții adecvate și să aibă acces la locuri de muncă 
decente, atunci vor putea asigura participarea școlară a copiilor lor.   
     
„Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” susține un sistem public de educație școlară care contri-
buie la prevenirea și combaterea marginalizării sociale, și la reducerea inegalităților sociale, sau, altfel 
spus, ea promovează un sistem al educației incluzive care, astfel, funcționează ca mijloc al incluziunii 
și dreptății sociale.  

„Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive” înțelege educația incluzivă ca un set de principii, meca-
nisme și servicii ce asigură accesul la educație școlară de calitate a grupurilor dezavantajate și margi-
nalizate social, acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de 
locuire dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate 
și stigmatiza(n)te).

Capitolul IV. OBIECTIVE STRATEgICE

Obiectiv strategic 1. Crearea rețelei școlilor incluzive 

Obiectiv strategic 2. Aplicarea legislației în vigoare privind incluziunea școlară a copiilor aparținând 
unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu 
domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-
Napoca pentru  a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de 
dezvoltare a Clujului 2014-2020).  

Obiectiv strategic 3. Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din aceste 
școli, astfel încât ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/ material din partea 
sistemului de învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării accesului și 
participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate și marginalizate social. 

Obiectiv strategic 4. Întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta 
să devină un mijloc al împuternicirii și recunoașterii culturale.

Obiectiv strategic 5. Promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, pre-
cum și a educației interculturale și antirasiste în școlile orașului.
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Capitolul VI. PROgRAME OPERAȚIONALE ȘI MĂSURI3

(definite sub cele cinci obiective strategice și direcțiile strategice subsecvente)

Obiectiv strategic 1
Crearea rețelei școlilor incluzive4 

Direcția strategică 1
Încheierea și punerea în funcțiune a parteneriatelor între școli, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive.5 
Program operațional 1.1: Stabilirea cadrelor de colaborare în rețeaua școlară clujeană
Program operațional 1.2: Asigurarea condițiilor de funcționare a rețelei 

Obiectiv strategic 2
Aplicarea legislației în vigoare privind incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulne-
rabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata 
Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru a con-
tribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 
2014-2020).  

Direcția strategică 2.1.
Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la o educație de calitate, cu accent pe respectarea 
legislației specifice evitării oricărui fel de discirminare și segregare.
Program operațional 2.1.1: Asigurarea înscrierii copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de 
sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majo-
ritatea de etnie romă, în clasa pregătitoare, cu accent pe evitarea segregării școlare, în conformitate 
cu legislația în vigoare.
Program operațional 2.1.2: Informarea și consilierea părinților aparținând unor categorii vulnerabile 
aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată 
Pata Rât, majoritatea de etnie romă, cu privire la locurile alocate în clasa pregătitoare și la procedurile 
de înscriere precizate în Programul operațional 2.1.1. 

Direcția strategică 2.2.
Susținerea participării școlare a copiilor de etnie romă din medii defavorizate în școlile incluzive din 
oraș prin servicii socio-educaționale adecvate, în particular prin două programe operaționale: 

3 Măsurile definite sub fiecare Program operațional nu sunt prezentate în acest buletin informativ din motive de spațiu, ele fiind 
accesibile aici: www.desire-ro.eu

4 Conform Legii Educației Naționale 1/2011, precum reiese și din Art.4, aplicarea principiului incluziunii sociale în educația școlară 
sau educația incluzivă nu se reduce la educația specială, ci este un instrument al integrării sociale şi al participării cetăţeneşti 
active în societate, şi al educării în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

5 Propunerea pentru aceste parteneriate este formulată în spiritul Obiectivului strategic 8 al Strategiei Inspectoratului Școlar 
Judeţean Cluj, de îmbunătăţire a accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate 2009-2012 (Încurajarea si susţinerea parteneriatelor 
cu instituţiile publice pentru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile educaţiei şi formării profesionale).
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Program operațional 2.2.1: Organizarea programelor Școală după școală6 care includ atât activități 
de învățare (învățare remedială, precum și efectuare de teme de casă), cât și activități de dezvoltare 
personală (cultivarea stimei de sine, dezvoltare emoțională și cognitivă etc) și activități de educație 
civică (cultivarea gândirii critice și a solidarității sociale, promovarea valorilor dreptății sociale etc).  
Program operațional 2.2.2: Integrarea tematicii educației și școlii incluzive (și unor teme conexe cum 
ar fi desegregarea școlară, incluziunea romilor etc) în planul managerial al școlilor, respectiv  printre 
subiectele abordate de diversele structuri organizatorice din școli (evaluarea caracterului incluziv al 
școlii, identificarea unor acțiuni comune pe care să le deruleze cu scopul îmbunătățirii caracterului 
incluziv al școlii).

Obiectiv strategic 3
Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din aceste școli, astfel încât 
ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/material din partea sistemului de 
învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării accesului și participării la 
educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate și marginalizate social. 

Direcția strategică 3
Susținerea și recunoașterea, conform legislației specifice, a activităților școlilor din rețeaua școlilor 
incluzive și a cadrelor didactice de la aceste școli de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum 
și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.
Program operațional 3.1: Alocarea unor posturi de către ISJ în vederea susținerii rețelei școlilor in-
cluzive (cu respectarea numărului de norme alocate județului Cluj).
Program operațional 3.2: Recunoașterea și recompensarea școlilor incluzive și activităților din do-
meniu ale cadrelor didactice conform metodologiilor în vigoare 

Obiectiv strategic 4
Întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta să devină un mijloc 
al împuternicirii și recunoașterii culturale.

Direcția strategică 4
Susținerea învățământului cu predare în limba romani și evitarea ca aceasta să devină o formă a se-
gregării mascate.
Plan operațional 4.1: Transformarea statutului claselor cu predarea în limba romani din poziția de 
marginal sau inferior (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

6  Modelul Programului de Școală după școală inițiat prin proiectul ROMEDIN și implementat în 6 școli în anii școlari 2014/2015 și 
2015/2016, adoptat de Rețeaua clujeană a școlilor incluzive își propune să transforme o astfel de inițiativă într-un instrument al 
incluziunii școlare a copiilor din categorii sociale defavorizate, cu domiciliul în zone urbane marginalizate. Modelul se bazează 
pe prevederile Anexei la ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea  
Metodologia  de organizare a programului „Școală după şcoală”, precum și pe documentul Conceptul-cadru al Programului 
Școală după şcoală din cadrul proiectului ROMEDIN. 
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Plan operațional 4.2: Acordarea unui suport educațional pentru copiii din clasa cu predare în limba 
romani din clasa a IV-a în vederea facilitării trecerii lor cu succes în clasa a V-a la învățământ cu pre-
dare în limba română 

Obiectiv strategic 5
Promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, precum și a educației in-
terculturale și antirasiste în școlile orașului. 

Direcția strategică 5
Promovarea parteneriatelor între școli la nivelul întregului oraș în vederea îmbunătățirii și îmbogățirii 
activităților curriculare și extra-curriculare în domeniul educației pentru dreptate socială și drepturile 
omului, educației interculturale, și educației antirasiste.
Plan operațional 5.1: Activități curriculare

5.1.1.  Oferirea și promovarea disciplinei Drepturilor omului ca disciplină opțională la nivel de licee
5.1.2.  Promovarea unor discipline cu tematica drepturilor omului în curriculum la decizia școlii 

pentru învățământul primar, gimnazial și liceal
5.1.3.  Organizarea unor concursuri interșcolare pe tema drepturilor omului
5.1.4.  Crearea de către școlile din rețea a unor resurse pentru predarea drepturilor omului la di-

versele cicluri ale învățământului preuniversitar, și constituirea unei baze de date cu exem-
ple de bună practică, activități de succes pe tema educației pentru dreptate sociala 

5.1.5.  Activitate deschisă (oră de dirigenție) cu 2 clase: una de liceu și una de școală profesională 
cu mulți elevi romi cu tema Integrării sociale

5.1.6.  Parteneriate cu școli europene (proiect Erasmus, Comenius) pe teme legate de intercultura-
le, anti-rasism, drepturile omului și dreptate socială

Plan operațional 5.2: Activități extra-curriculare 
5.2.1.  Inițierea la nivelul ISJ a Săptămânii educației pentru incluziune și dreptate socială în cadrul 

căreia școlile pot derula diverse acțiuni extra-curriculare pe aceste teme, propunere de CAEJ 
5.2.2.  Marcarea anumitor zile importante printre evenimentele sărbătorite la școli și/sau în rețea, 

respectiv implicarea rețelei în sensibilizarea populației clujene cu privire la aceste teme 
prin inițierea unor campanii, de exemplu de Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 
decembrie), de Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (21 martie), de 
Ziua Comemorării Holocaustului, de Ziua Muncii (1 mai), de Ziua Mondială a Locuirii (prima 
zi de luni din octombrie), de Ziua Drepturilor Elevilor (17 noiembrie), de Ziua Națiunilor Uni-
te pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională (Ziua Internațională a Femeii), de Ziua 
Mondială a Sănătății (7 aprilie), etc - propuneri de CDS

5.2.3.  Derularea unor activități comune în cadrul rețelei în contextul unor evenimente derulate 
în școli din alte țări pe această tematică (de ex. ”Săptămâna școlilor incluzive” din prima 
săptămână a lunii decembrie) 

5.2.4.  Organizarea în orașul Cluj-Napoca a Galei școlilor incluzive în colaborare între școli, organi-
zații neguvernamentale, instituții ale administrației locale, și alți actori sociali

5.2.5.  Schimb de experiență cu orașele înfrățite cu orașul Cluj-Napoca, cu experiență pe această 
componentă; mediatizată pe toate canalele mass-media
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5.2.6.  Realizarea de schimb de experiență între școli și organizații neguvernamentale active în 
domeniul apărării drepturilor omului 

5.2.7.   Organizarea unor cursuri de formare pentru personalul școlilor și pentru părinți pe teme 
legate de educația pentru dreptate socială

5.2.8.  Organizarea unor evenimente în colaborare între mai multe școli cu tematica drepturilor 
omului, dreptății sociale, anti-rasismului și interculturalității în cadrul programului „Săptă-
mâna altfel”

Pe lângă discutarea, completarea și/sau detalierea programelor operaționale și ale măsurilor propuse 
la punctul II al întâlnirilor, în ultima parte a acestora participanții/ participantele  au fost rugați/rugate 
să își prezinte ideile în legătură cu (1) ce ar dori ei/ele să se schimbe, și (2) ce își propun să facă în 
vederea promovării Strategiei. 

Ce aș dori să se schimbe?
•	 	Atitudinea față de acești tineri și dorința lor de a ieși din „tipare”. Să luptăm cu toții pentru a 

sparge aceste limite de atitudine.
•	 	Mi-aș dori ca toate școlile din Cluj să își manifeste disponibilitatea de a-i școlariza pe acești 

copii / tineri.
•	 ... mentalitatea mi se pare că ar trebui  schimbată în ambele părți.
•	 	Cadrul legislativ referitor la incluziune (metodologii, regulamente, norme de aplicare, indica-

tori ai incluziunii)
•	 Deschiderea părinților față de nevoile copiilor din Pata Rât.
•	 Comunitatea să înțeleagă că este o problemă care ne privește pe toți.
•	 	Percepția oamenilor în primul rând, pentru că, într-adevăr, dacă într-o școală sunt mai mulți 

elevi din Pata Rât, ceilalți părinți își mută copiii.
•	 	Aș dori ca fiecare școală să școlarizeze un număr de copii din Pata Rât, direct proporțional cu 

numărul de elevi din școală. Știucă, copiii noștri sunt tare bucuroși că merg la școli diferite, și 
sunt fericiți că sunt văzuți ca toți copiii din clasele lor. 

•	 Aș dori să nu mai fim segregați și jigniți la școlile din oraș, și să fim egali cu toții.
•	 	Mentalitatea majorității și a minorității, însoțită de acțiuni clare la nivel individual și de familii.
•	 Aș dori să se cunoască mai multe informații despre acești tineri în școlile de masă.  
•	 	Să se aloce 3-5 locuri pentru romi în fiecare școală la nivelul clasei pregătitoare fără a se șine 

cont de circumscripție, și să se asigure transport școlar. 
•	 	Sensibilizarea elevilor români cu privire la modul de abordare a copiilor de alte etnii, printre 

ei e etnie romă. 
•	 	Școala să ofere activități educative suplimentare pentru elevii integrați proveniți din medii 

defavorizate. 
•	 	Să se înscrie elevi din comunități defavorizate în clasele pregătitoare și clasele a V-a pe locuri 

suplimentare. 
•	 În evaluarea externă a școlii să se introducă și recunoască adecvat criteriul incluziunii școlare. 
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Ce aș putea face eu?
•	 Participarea la acțiuni de voluntariat alături de copii din școlile de oraș.
•	 Aș putea promova parteneriate între școala noastră și alte școli.
•	 	Să organizez diferite activități extrașcolare în care elevii să poată fi valorizați să nu abando-

neze școala.
•	 S ă le ofer toată dragostea și priceperea copiilor pe care-i am deja „în grijă”, de a căror educație 

sunt direct responsabilă.
•	 	Ar fi util să-i învăț pe elevii mei să-și susțină colegii romi în procesul de integrare în mediul 

școlar.
•	 	Să susțin și să promovez școlile care acordă incluziunii un loc important din punctul de vedere 

al dezvoltării instituționale (de exemplu propuneri de modificare a metodologiilor de evaluare 
prin alocarea unui număr de puncte important incluziunii și facilitării acessului la educație).

•	 Le-aș putea vorbi elevilor despre dreptul la educație al copiilor din Pata Rât.
•	 Să acord sprijin profesional elevilor.
•	 Să fac cunoscute și altor persoane problemele locuitorilor din această zonă.
•	 Consilierea părinților în legătură cu rolul acestora în integrarea copilului în școală. 
•	 	Constituirea unui grup de lucru împreună cu profesorii de la clasă, consilierul, logopedul, pen-

tru facilitarea integrării elevilor defavorizați și evitarea eșecului școlar. 
•	 	Aș face mult mai mult, dar nu am suficientă putere, de aceea avem nevoie de ajutorul Dum-

neavoastră.  
•	 	Aș putea disemina informațiile primite, aș putea ori sprijin acestor copii dacă ar ajunge să fie 

înscriși în școala în care funcționez.
•	 	Să promovez proiecte de Hotărâri de Consiliu Local pentru susținerea financiară a progra-

melor ce vizează școlile incluzive, să contribui la realizarea de parteneriate între Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul Școlar Județean Cluj, să utilizez pagina de internet 
a Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru promovarea școlilor incluzive,  și să implic 
organizațiile neguvernamentale partenere în promovarea programelor școlilor incluzive.

•	 	Aș dori să mă implic în acțiuni ce conștientizează în rândurile părinților ne-romi că și copiii 
romi au dreptul la educație.

•	 Parteneriate cu alte școli sau clase care au un număr mai mare de elevi romi. 
•	 	Să integrez tematica educației și școlii incluzive în consiliul de administrație, în consiliul elevi-

lor sau chiar la orele de consiliere. 
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FEBRUARIE 2016 
Promovarea principiilor ROMEDIN 
BULETIN INFORMATIV NR. 17 

PROMOVAREA PRINCIPIILOR ROMEDIN

Pe lângă activitățile specifice programelor de Școală după Școală din șase școli din Cluj-Napoca, pre-
cum și ale Atelierului de Teatru Comunitar și Atelierului de Educație Vizuală de la Casa Tranzit, în luna 
ianuarie 2016 echipa proiectului ROMEDIN a participat la mai multe evenimente și întâlniri prin care 
am urmărit nu doar crearea unor parteneriate care să funcționeze și după finalizarea proiectului, ci și 
promovarea rezultatelor noastre:

  Întâlniri cu Inspectori școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj în vederea definitivării 
aspectelor procedurale ale înscrierii în clasa pregătitoare a copiilor cu domiciliul în zone margi-
nalizate, și în particular zona Pata Rât, precum  și ale derulării de programe școală după școală 
care să susțină participarea școlară a acestor copii.

  Întâlnire cu Inspectorul școlar șef pentru definitivarea Strategiei rețelei clujene a școlilor 
incluzive în vederea adoptării sale de către ISJ Cluj.

  Întâlnire cu directori și coordonatori de programe școală după școală de la 14 școli din Cluj-
Napoca cu scopul pregătirii Acordului de parteneriat, actul constitutiv al nucleului rețelei 
clujene de școli incluzive.  

  Fundația Desire a fost invitată la evenimentul „Deciziile publice și viața reală”, organizat în 
București la data de 28 ianuarie 2016 de către Centrul de Resurse pentru Participare Publică 
care de la începutul lui 2015 a susținut acțiunile a cinci grupuri și inițiative civice, printre ele 
Asociația pentru Educație și Justiție Socială Human Catalyst și programul său privind accesibi-
lizarea programului Școală după Școală pentru copiii din zone defavorizate. În acest cadru 
Fundația Desire a avut ocazia să prezinte experiențele proiectului ROMEDIN atât în ceea ce 
privește derularea programului SDS în șase școli din Cluj-Napoca, cât și elaborarea și prom-
ovarea Strategiei rețelei clujene de școli incluzive, ambele dedicate îmbunătățirii participării 
școlare a copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și mar-
ginalizate social, printre ele copii cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie 
romă.  
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  La invitația responsabilul Cercului Pedagogic al claselor a II-a din Cluj, Iolanda Molnar, echi-
pa noastră a participat la o întâlnire organizată la Colegiul Tehnic Ana Aslan care și-a propus 
prezentarea mai multor ONG-uri, care au parteneriate cu Colegiul și desfășoară activități în 
cadrul mai multor programe care inițiează integrarea optimă a copiilor în societate.

Între timp, copiii de la Atelierele de la Casa Tranzit se pregătesc pentru viitor, printre altele cu 
piesa Când voi fi mare. Spectacolul în regia lui Lorand Maxim și Raul Coldea, pe textele scrise de Petro 
Ionesco va fi prezentat în 12 martie 2016 în cadrul evenimentului Focus Atelier la Casa Tranzit. http://
focusatelier.ro/portfolio/cand-voi-fi-mare/ 

 
În acest număr al Buletinului informativ ROMEDIN prezentăm câteva momente din activitățile 

școlilor care au participat la Atelierele de lucru din noiembrie și decembrie 2015 unde s-a finalizat, 
prin participarea cadrelor didactice de la 14 școli, inspectori școlari, și părinți cu domiciliul în Pata 
Rât, elaborarea măsurilor Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive.  

Detalii despre aceste ateliere și despre strategie am prezentat în Buletinul informativ nr. 16 - 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/bul-info_romedin_16.docx2.pdf

La finalul fiecărei întâlniri dintre cele patru, școlile au plecat acasă cu ideea de a face o acțiune 
imediată prin care să promoveze principiile acestei strategii.    

SPIRITUL CRĂCIUNULUI 
la Colegiul Tehnic „A. Saligny”

În prag de sărbători, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” a derulat proiectul educaţional „Fii mai bun de 
Crăciun”, având ca scop promovarea culturii sub toate aspectele sale, pentru ca tinerii liceeni să-şi 
întoarcă privirea spre bunătate, iubire, înţelegere, disponibilitate de a ajuta. 

Proiectul a inclus mai multe activităţi, printre care Atelierele de creaţie, Serbarea şi Târgul de 
Crăciun.  

În cadrul Atelierului  de creaţie au fost realizate ornamente pentru brad, obiecte decorative, rame 
foto, felicitări şi icoane,  acestea  regăsindu-se într-o expoziţie cu vânzare. 
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Banii obţinuţi din vânzarea lor vor fi folosiţi de către Consiliul Elevilor în desfăşurarea unor activităţi 
caritabile.

Serbarea de Crăciun, organizată de elevii din clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a, coordonaţi de 
prof. Vlase Monica şi de prof. Fodor Mădălina, a fost un bun prilej pentru elevii talentaţi ai liceului 
să-şi dovedească, încă o dată, calităţile artistice. 

Ca în fiecare an, şi elevii clasei a VIII-a au colindat, au recitat şi au dansat. 
Un mare succes a avut elevul Alex Şfaiţ, care a interpretat câteva dansuri tradiţionale, alături de 

colegele sale, Andreea Stancu  şi Ecaterina Kallo.
Atmosfera plină de bucuria răpândită de copiii, care au încântat cu inocenţa prestaţiei artistice şi 

luminozitatea chipurilor pătrunse de spiritul Crăciunului, a cuprins întreaga şcoală, fiind vizibilă şi pe 
chipurile profesorilor din şcoală şi pe ale invitaţilor.

Material realizat de prof. Pop Emilia Alina, 
coordonatoarea programului Școală după școală din cadrul ROMEDIN

ACȚIUNI DE PROMOVARE A INCLUZIUNII 
la Școala ”Ion Agârbiceanu”, Colegiul Ana Aslan, Școala ”Alexandru Vaida Voevod”

Cele trei școli au optat să participe la un concurs de desen pe tema incluziunii (”Give me five!”). Ela-
borarea desenelor a presupus atât promovarea muncii în echipă, cât și promovare incluziunii, prin 
conștientizarea aspectelor pozitive ale diversității. 

Şcoala gimnazială “ Ion Agârbiceanu”
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Colegiul Tehnic “ Ana Aslan”

give me five! la Școala gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod”

În data de 19.01.2016, elevii clasei a IV-a C de la Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” din 
Cluj-Napoca au participat la Concursul școlar de desen “Toți copiii uniți- romi și neromi”, desfășurat 
sub deviza gIVE ME 5!, organizat în cadrul proiectului ROMEDIN.

Obiectivul principal al concursului a fost de a-i ajuta pe copii, pe profesori și pe părinți să se gân-
dească la lucrurile pe care le avem în comun și care ne permit să trăim împreună într-o societate 
mixtă favorabilă incluziunii.

Concursul a constat în realizarea unor desene în format A3, realizate în grupuri de 3-4 copii, fieca-
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re redând în desen idei care exprimă cinci asemănări între noi toți, indiferent că suntem romi sau nu. 
La evaluarea desenelor s-a luat în calcul și diversitatea grupului.

Premiile au constat în vouchere pentru cărți și rechizite de artă pentru școala pe care o reprezintă 
copiii.

Pentru copii, activitatea s-a dovedit a fi un mod simplu și plăcut de a promova o societate favorabilă 
incluziunii!

Material realizat de prof. Alexandra Maja

ACȚIUNI DE PROMOVARE A INCLUZIUNII 
la Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai”
(http://inclusiveschools.org/romania-school-learns-the-true-meaning-of-inclusion/).

Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai” sub îndrumarea doamnei profesoare Ioana Mihacea  s-a angajat să 
participe, prin diferite activități, la acțiunea internațională ”Săptămâna școlilor inclusive”. 

În cadrul acestei acțiuni, un grup de elevi din clasele a V-a și a IX-a și îndrumătoarea lor,  au invitat 
o persoana de succes de etnie romă să vorbească despre experiențele ei și drumul ei spre auto-
realizare. 

Activitatea respectivă s-a terminat prin elaborarea unor desene cu tema incluziunii, iar montajul 
realizat din operele elevilor a fost trimis organizatorilor și se poate vedea pe pagina de internet Inclu-
sive Schools Network. 



128

MARTIE 2016 
Încheierea proiectului ROMEDIN 
BULETIN INFORMATIV NR. 18 

Deoarece în momentul editării volumului nostru (începutul lui februarie 2016) încă nu aveam cum să 
producem și publicăm ultimul număr al buletinului informativ ROMEDIN, folosim acest spațiu pentru 
listarea activităților cu care vom încheia proiectul nostru în perioada 15 februarie - 14 martie 2016. 
Acestea vor fi:
    Finalizarea evaluării programului Școală după Școală (mijlocul lui februarie) 
  Semnarea Acordului de parteneriat de către cele 14 școli care vor forma nucleul rețelei de școli 

incuzive din Cluj-Napoca spriiinite de Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Municipiu-
lui Cluj-Napoca sub egida Strategiei rețelei clujene de școli incluzive (sfârșitul lui februarie)  

  Publicarea volumui “ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială” în limba româ-
nă (sfârșitul lui februarie)

  Conferința “ROMEDIN - Școală și (in)egalitate socială” (începutul lui martie)
  expoziție și spectacol la Casa Tranzit “Când voi fi mare”, produs de Atelierul de Teatru Comuni-

tar și Atelierul de Educație Vizuală (mijlocul lui martie) 
  Elaborarea și predarea raportului tehnic și narativ final (mijlocul lui martie)  
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GhID PENTRU EDUCAțIE INCLUzIVă  
șI EDUCAțIA PENTRU DREPTURILE OMULUI

Rolul rețelei școlare din Cluj-Napoca  
în desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât –  
recomandări-cadru pe baza rezultatelor primei faze  
a micro-cercetării ROMEDIN 
(Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș)    130

Conceptul-cadru al programului Școală după școală (Activitatea 2.1)
din cadrul proiectului ROMEDIN (SDS ROMEDIN)    138

Strategia rețelei clujene de școli incluzive pentru perioada 2016-2020
(Mircea BERtEA, luminița CHiCiNAș, lucia CoPoERu, 
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ROLUL REȚELEI ȘCOLARE DIN CLUJ-NAPOCA  
ÎN DESEgREgAREA SOCIO-TERITORIALĂ A ZONEI PATA RâT –  
RECOMANDĂRI-CADRU PE BAZA REZULTATELOR PRIMEI FAZE  

A MICRO-CERCETĂRII ROMEDIN1

Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș
31.01.2015.

DESPRE ZONA PATA RâT - PE SCURT
Cazul zonei de locuire defavorizată Pata Rât din Cluj este un exemplu al manifestării spațiale a 
marginalității avansate. Ea include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și co-
lonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii 1970, și  extinse după 1990 în urma creșterii 
continue a numărului  persoanelor sărăcite în căutare   de surse de venit și  locuire accesibilă; colonia 
de pe strada Cantonului, constituită după 2002 în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și am-
plasării familiilor evacuate în această zonă de către autoritățile locale, dar și ca rezultat al stabilirii aici a 
multor familii în căutare de resurse de trai ; colonia Noul Pata Rât, sau “Colina Verde”, formată în urma 
construirii, în 2010, de către Primăria și Consiliul Local a zece case modulare în apropierea rampei de 
gunoi și relocarea aici a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, strada Coastei.2

SCOPUL ȘI METODA MICRO-CERCETĂRII
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 în mod participativ 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 între 15 iune și 15 iulie 2015, iar ultima între 15 ianuarie - 15 februarie 2016. 
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. 

Micro-cercetarea ROMEDIN nu este o investigație făcută cu scopul publicării unor analize științifice 
despre comunități și/sau despre școli de către o echipă de specialiști care au o agendă de cercetare 

1 Acest raport a fost folosit nu doar pentru pregătirea celorlalte activități ale proiectului, ci și pentru fundamentarea identificării 
obiectivelor și direcțiilor strategice, precum și programelor operaționale și măsurilor din Strategia rețelei clujene de școli incluzi-
ve. Rezultatele acestei investigații sunt prezentate și discutate pe larg în Capitolul III.1 al Strategiei sub titlul Excluziunea școlară 
ca manifestare a marginalizării socio-teritoriale și locative: cazul Pata Rât (vezi în prezentul volum, pp. 154-162)

2  Din 2010 încoace Fundația Desire, împreună cu alte organizații, a derulat multe campanii de sensibilizare și acțiuni activiste,  și 
a formulat recomandări de politici publice privind desegregarea teritorială a zonei Pata Rât. http://www.desire-ro.eu/?page_
id=1179
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predefinită. Rezultatele sale 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, ale căror mijloace pot fi asigurate prin proiectul ROMEDIN. Aceste re-
zultate 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 in-
cluziunii 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. Micro-cercetarea ROMEDIN este, deci, 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.     

Într-un prim pas, micro-cercetarea derulată împreună cu trei părinți rezidenți în zona Patarât (Elena 
Greta, Alexandru Greta, Claudia Zsiga - parteneri în proiect prin Asociația Comunitară a Romilor din 
Coastei) a identificat copiii din comunitățile Cantonului, Coastei și fosta Coastei/case modulare care 
sunt înscriși în școlile din oraș. Apoi au fost purtate discuții cu copiii și cu părinții lor (individual sau în 
grup) despre experiențele participării școlare, precum și despre ceea ce cred ei cu privire la oportuni-
tatea 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 fenome-
ne (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.3 

Într-un al doilea pas, urmărind școlile la care sunt înscriși copiii, 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 “Ale-
xandru 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 opt dintre 
școlile de mai sus 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 organiza-
rea și derularea programului școală după școală în instituția în care își desfășoară ele activitatea, dar 
și a celorlalte activități ROMEDIN în școlile lor. Totodată, discuțiile au vizat și experiențele cadrelor 
didactice în domeniul incluziunii școlare, despre succesele, problemele și nevoile legate de astfel de 
demersuri, și apoi - în cazul acceptului lor - cu privire la organizarea efectivă a programului Școală 
după Școală (SDS ROMEDIN) și pregătirea prealabilă a celorlalte activități agreate. La finalul acestui 
proces de cunoaștere reciprocă și negociere am semnat acorduri de colaborare cu  Școala Gimnazială 

2 Istoria acestora este prezentată pe pagina de internet a Fundației Desire: 
http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179
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“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 direc-
torii 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). În ceea ce privește înțelegerea contextualizată a acestor probleme, ea este facilitată 
(și) de un demers analitic anterior din cadrul cercetării “EDUMIGROM: Diferențe etnice în domeniul 
educației și perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă”, sprijinită prin Pro-
gramul Cadru Șapte al Comisiei Europene (FP7/2007–2013).4       

REZULTATELE MICROCERCETĂRII
Sunt descrise în Capitolul III.1 al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive publicat în acest volum.

RECOMANDĂRI-CADRU CU PRIVIRE LA INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ  
A COPIILOR DIN PATA RâT ÎN ȘCOLILE MIXTE DIN ORAȘUL CLUJ 

A.
Găsirea unei strategii instituționale coordonate de ISJ la nivelul orașului, care să rezulte în desegre-
garea școlii Dârjan fără ca școala să se închidă din cauza reducerii efectivului de elevi, cu următoarele 
componente care trebuie promovate în paralel, și nu separat:
 -  în definirea acestei soluții instituționale durabile pentru desegregarea școlii Dârjan, să se  

clarifice care sunt atribuțiile clare ale fiecărui actor implicat: școala Dârjan, alte școli din 
oraș, părinți, ISJ, Primărie și Consiliu Local;

 -  evaluarea impactului deciziilor din 2011/2012 asupra procesului educațional din școala Dâr-
jan în ceea ce privește: creșterea numărului de elevi din cartier înscriși la școală (sau reatra-
gerea acestora de la această școală); evoluțiile educaționale ale copiilor școlarizați în clasele 
cu predare în limba romani; relațiile între copii și părinții din Pata Rât, și cei din cartierul 
Someșeni; școlarizarea copiilor din Pata Rât în alte școli ale orașului  

 -  creșterea prestigiului școlii în comunitate, precum și a  numărului de elevi din cartier care 
sunt înscriși la această școală;

4 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 școală (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 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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 -   înscrierea mai multor copii din zona Pata Rât în alte școli ale orașului, și evitarea ca ei  
să se înscrie la școala specială din motive că nu sunt acceptați la alte școli din cauza 
apartenenței lor etno-sociale, sau din motive financiare; 

 -  deciziile cu privire la transferurile de elevi din școala Dârjan la alte școli să se facă doar pe 
baza consultării prealabile a școlii; 

 -  respectarea, cu scopul de mai sus, a înțelegerii din 2011/2012 făcute sub patronajul ISJ, în-
tre școlile “Dârjan”, “Ladea”, “Iorga”, “Agârbiceanu”, “Vaida Voevod” și “Saligny”, cu privire la 
alocarea circumscripției Pata Rât acestor școli; ISJ ar trebui să reitereze și să extindă această 
înțelegere și către alte școli prin strategia școlilor incluzive care va fi elaborată prin proiectul 
ROMEDIN, și mai mult să găsească soluții pentru extinderea numărului de școli integratoare;

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:
 -  implicarea elitelor rome din Cluj în acest demers, precum și în demersul promovării școlii 

Dârjan este crucială; 
 -  în acest sens, proiectul ROMEDIN poate contribui prin prezentarea rezultatelor atelierelor 

de teatru comunitar și desen la această școală.
 
C.
Recunoașterea de către ISJ a muncii depuse în favoarea educației de calitate a copiilor din medii dez-
avantajate printr-un spor sau gradație de venit acordat cadrelor didactice (conform Ordinului MEN 
5574/2011, care prevede cu titlu de recomandare punctarea în evaluarea pentru gradația de merit a 
activității de integrare școlară cadrelor didactice din școlile de masă, în mod  similar cu cea de pregă-
tire a elevilor pentru concursuri școlare și olimpiade);  

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 
competențelor dobândite la finalul unui  ciclu educațional;  
 -  să se asigure suport educațional pentru ca copiii din clasa cu predare în limba romani ajunși 

la finalul ciclului primar să poate trece în clasa a V-a la învățământ cu predare în limba ro-
mână; 

 -  pentru cele de mai sus să se formeze, cu sprijinul ISJ și al Primăriei Cluj-Napoca, un grup de 
pedagogi, metodiști, psihopedagogi care să susțină acest demers timp de mai mulți ani; 
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 -  să se asigure un număr adecvat de profesori de sprijin, dar și mediatori școlari în toate șco-
lile care școlarizează elevi din grupuri dezavantajate, și în mod particular din zona Pata Rât;

 -  programele școală după școală de la școlile care școlarizează copii din medii defavorizate să 
urmărească neapărat această componentă de îmbunătățire a performanțelor școlare, adică 
învățământul remedial;

 -  să se asigure sprijinul material, profesional și organizatoric necesar derulării unor programe 
de școală după școală care să vină în sprijinul copiilor din grupuri dezavantajate (conform 
Anexei la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/ 07.09.2011 
privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului „Școala după școală”), printre 
ele și familiile din zona Pata Rât.

E. 
Sprijinirea școlarizării copiilor aparținând unor grupuri vulnerabile, printre ele comunitățile margina-
lizate din Pata Rât de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, printre altele prin:
 -  Asigurarea transportului școlar după nevoi în vederea susținerii accesului la școală și a de-

segregării școlare.
 -  Asigurarea unor însoțitori pe autobuzul care transportă copiii la și de la școală acasă în Pata 

Rât  (persoane cu VMG ar putea să lucreze orele stabilite în acest regim ca însoțitori pe au-
tobuzul școlar).

 -  În cazul în care copilul primește o masă la școală în cadrul programului de școală după 
școală, să nu se taie porția de la cantina socială a familiei (garantat ca un drept la protecție 
socială, pentru care persoanele prestează munci în folosul comunității) deoarece masa asi-
gurată copiilor din familii dezavantajate care participă la programul școală după școală se 
încadrează în prevederile LEN 1/2011 respectiv ale Anexei la ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/ 07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare a programului „Școala după școală”.5

5  Art. 17. al acestei Anexe prevede: Finanțarea programului se poate face: a) din bugetul autorităților locale; b) din programe 
finanțate din fonduri europene sau naționale; c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări dedicate, prin suportul 
financiar al părinților, al organizațiilor neguvernamentale etc. cu respectarea legislației în vigoare; d) din bugetul de stat din 
care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii.
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ANEXA 1: Zona Pata Rât pa harta orașului Cluj
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ANEXA 2: Școlile care școlarizează copii din Pata Rât și 
colaborează la crearea rețelei școlilor incluzive

Observații:
Dintre școlile de pe harta de mai sus: 

-  în Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” nu sunt copii din Pata Rât, însă liceul este școală care colabo-
rează cu rețeaua școlilor incluzive ce se va dezvolta prin proiectul ROMEDIN;

-  în Liceul de Arte Plastice “Romulus Ladea” sunt copii din Pata Rât, dar școala deocamdată nu 
a acceptat să devină partener în demersul proiectului ROMEDIN care vizează crearea rețelei 
școlilor incluzive 
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ANEXA 3: Activitățile ROMEDIN în școli

La finalul primei faze a micro-cercetării ROMEDIN dedicat și cunoașterii reciproce și negocierii asupra 
acitivităților ce se vor derula în cadrul școlilor, am semnat acorduri de colaborare cu  Școala Gimnazi-
ală “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 direc-
torii 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 al 
proiectului). Tabelul 3  de mai jos reflectă opțiunile școlilor pentru tipurile de activități derulate prin 
resursele proiectului ROMEDIN. 

Tabel 3. Activități derulate în școli conform acordurilor de colaborare

Școli 

Activ 
2.1 

Școală 
după 

școală

 

Activitatea 3   Activ  
4.1 

Rețeaua 
școlilor 

incluzive

Activ  
4.2 

Indexul 
școlii 

incluzive

Intal-
niri cadre 
didactice 
abandon 

scolar

 Actiuni 
prevenirea 
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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CONCEPTUL-CADRU AL 
PROgRAMULUI ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ (ACTIVITATEA 2.1) 

DIN CADRUL PROIECTULUI ROMEDIN (SDS ROMEDIN)

FRAGMENTE

SDS în cadrul proiectului ROMEDIN
Proiectul ROMEDIN (“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor”)1 răspunde la provoca-
rea 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 prin-
tre categoriile sociale care au acces egal la resursele societății în care trăim presupune crearea unor 
mecanisme instituționale ce 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 locuirii în zone de locuire defavorizate, segregate și stigmatiza-
te), dar și o gândire și practică instituțională bazată pe valorile solidarității și dreptății sociale asumată 
ca politică publică de către factorii decizionali implicați în sistemul de învățământ public.

Efectul Activității 2.1 (SDS ROMEDIN), îmbunătățirea participării și performanțelor școlare ale 
copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât prin mijloacele pachetului de suport socio-educațional, va fi 
susținut de rezultatele celorlalte activități, precum: Activitatea 2.2 (educație non-formală), Activi-
tatea 3 (servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar), Activitatea 4 (crearea și 
funcționarea rețelei școlilor incluzive), și Activitatea 6 (promovarea proiectului). Împreună, aceste 
activități mobilizează instrumentele sistemului public de învățământ clujean cu scopul de a contribui 
la desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât.         

În conceperea SDS ROMEDIN am luat în considerare următoarele:
-  rezultatele anchetei UNDP/UBB din 2012 care printre altele a generat și date statistice despre 

participarea școlară a tinerilor de vârstă școlară din cele patru comunități din zona Pata Rât2; 

1 Promotorul proiectului ROMEDIN este Fundația pentru Deschidere și Reflecție Socială (www.desire-ro.eu), partenerii săi 
organizaționali fiind Asociația Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS, Fundația TRANZIT, Asociatia Comunitară a Romilor din 
COASTEI (www.coastei-ro.eu), Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Univer-
sitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Din 2010 încoa-
ce Fundația Desire, împreună cu alte organizații, a derulat multe campanii de sensibilizare și acțiuni activiste, și a formulat 
recomandări de politici publice privind desegregarea teritorială a zonei Pata Rât. Aceste inițiative s-au întâlnit după anul 2012 cu 
intențiile pozitive ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca privind începerea unui plan de lungă durată de relocare a familiilor din 
Pata Rât care doresc acest lucru în vecinătățile mixte ale orașului. Astfel a devenit posibil parteneriatul ROMEDIN între Fundația 
Desire și alte organizații civice, și  instituții publice locale (Primăria Cluj-Napoca și Inspectoratul Școlar Județean Cluj). Deoarece 
în momentul de față se derulează și alte inițiative educaționale dedicate copiilor din familiile care locuiesc pe rampă, proiectul 
ROMEDIN va deservi celelalte trei comunități din zona Pata Rât (casele modulare, strada Cantonului, colonia Dallas).

2 Participatory assessment of the social situation of the Pata Rât and Cantonului area, Cluj-Napoca. Research report on the inves-
tigation carried out by UNDP and Babes-Bolyai University, December 2012 (http://localdevelopmentforinclusion.org/assets/4-
undp- ubb_research_report_participatory_assessment_pata_rat_cluj.pdf)
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-  rezultatele microcercetării calitative ROMEDIN din 2014, prin care echipa noastră a făcut eva-
luarea participativă a problemelor și nevoilor educaționale ale familiilor din Pata Rât care au 
copii înscriși în școlile din Cluj-Napoca, precum și ale acestor școli cu privire la asigurarea inclu-
ziunii sociale prin educație școlară3;  

-  prevederile LEN 1/2011 cu privire la incluziunea socială, asigurarea egalității de șanse, accesului 
echitabil și răspunderea publică, câteva dintre principiile fundamentale ale educației naționale4; 

- prevederile LEN 1/2011 cu privire la Programul “Școală după școală»5.

Scopul și obiectivele SDS ROMEDIN 
SDS ROMEDIN este menit să funcționeze ca un mecanism de măsuri afirmative care contribuie la asi-
gurarea condițiilor necesare pentru incluziunea școlară și socială a persoanelor cu domiciliul în zona 
de locuire dezavantajată Pata Rât, sau, altfel spus, necesare pentru asigurarea accesului persoanelor 
din comunități urbane marginalizate la educație școlară de calitate ca serviciu public și drept social. 

SDS ROMEDIN oferă un pachet de servicii socio-educaționale copiilor cu domiciliul în Pata Rât 
înscriși în școlile din Cluj-Napoca,6 care prin diverse activități de suport derulate timp de 10 luni 
susține îmbunătățirea participării și performanțelor lor școlare în spiritul dreptății sociale sau, altfel 
spus, cu scopul de a reduce efectele nedreptății sociale produse (și) de locuirea într-o zonă defavori-
zată, segregată și stigmatiza(n)tă. 

Rezultatele și experiențele SDS ROMEDIN vor servi ca argumente în favoarea demersului nos-
tru pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Cluj, respectiv Primăria și Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca (parteneri ai proiectului) de a susține astfel de pachet de servicii din bugetul de stat în 
vederea punerii în practică a principiilor echității, răspunderii publice, asigurării egalității de șanse și 
incluziunii sociale față de categoriile dezavantajate ale societății, definite prin LEN 1/2011 ca principii 
fundamentale ale educației naționale.7  

3 Vezi Raportul asupra Activității 1 al proiectului ROMEDIN.
4 Vezi Art.3 LEN 1/2011, aliniatul (a), (f), (j) și (o). Conform LEN 1/2011, precum reiese și din Art.4, aplicarea principiului incluziunii 

sociale în educația școlară sau educația incluzivă nu se reduce la educația specială, ci este un instrument al  integrării sociale și 
al participării cetățenești active în societate, și al educării în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului.

5 Vezi Secțiunea 15 a LEN 1/2011, precum și “Anexa la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Şcoală după şcoală» (http://www.calificativ.ro/
Metodologia_de_organizare_a_Programului_Scoala_dupa_scoala-a36035.html).

6 Pe baza rezultatelor micro-cercetării ROMEDIN derulate în trei dintre cele patru comunități din zona Pata Rât, excluzând 
Școala specială nr. 2 - Centrul de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/ Integrată, am ajuns la mai multe școli de 
învățământ de masă din Cluj-Napoca unde, pe lângă copiii și tinerii din Pata Rât care nu beneficiau la acea oră de programe 
școală după școală, în limitele resurselor financiare ale proiectului nostru, pe baza recomandărilor cadrelor didactice, am se-
lectat și alți elevi din medii familiale dezavantajate ca beneficiari ai SDS ROMEDIN: elevi din ciclul primar și gimnazial din școlile 
generale Agârbiceanu, Dârjan, Vaida Voevod, precum și elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal din liceele Ana Aslan, Borza, 
Economic, Pedagogic, Raluca Ripan, Samus și Saligny. Cu mențiunea că toți liceenii vor beneficia de sprijin educațional sub 
forma unor programe de meditații oferite în cadrul Colegiului Economic, SDS ROMEDIN se va derula în total în 6 unități școlare: 
Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Școala Gimnazială Traian Dârjan, Colegiul  Economic Iulian Pop, 
Colegiul Tehnic de Construcții Anghel Saligny și Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod. Până în momentul de față proiectul 
ROMEDIN nu a reușit să încheie acord de colaborare cu Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”.      

7 Conform alin. 4 al Art. 58 “Statul poate finanța programul ‘Școala după școală› pentru copiii și elevii din grupurile dezavantajate, 
potrivit legii».
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Activitățile SDS ROMEDIN  
(definite în conformitate cu prevederile LEN 1/2011)

– Componenta de sprijin social: 
 - masă de prânz la școală;  
 - transport de la școală spre casă după finalizarea programului afterschool. 
– Componenta de suport educațional/educație formală: 
 - activități de suport pentru efectuarea temelor (clasele 1-8);
 -  învățare remedială pentru recuperarea decalajelor în învățare, în mod particular la 

disciplinele de limba și literatura română, precum și matematică (clasele 1-8);
 - meditații la limba și literatura română, matematică și limba engleză (clasele 9-12) .
– Componenta de pregătire pentru viață: 
 - activități de dezvoltare personală (pentru elevi din ciclul primar)
 - activități de educație și cultură civică (pentru elevi din ciclul gimnazial).

Beneficiarii SDS ROMEDIN 
Beneficiarii direcți ai SDS ROMEDIN sunt copiii școlarizați cu domiciliul în zona Pata Rât, precum și 
colegi de ai lor provenind din alte medii dezavantajate (în total 195 de elevi beneficiari ai întregului 
pachet școală după școală, și încă circa 50 de elevi beneficiari de activități de sprijin de dezvoltare 
personală desfășurate în cadrul programului școlar normal). Lor li se oferă pachetul de servicii SDS 
ROMEDIN pe o perioadă de 10 luni, după cum urmează: între 12 ianuarie și 12 iunie 2015 (5 luni), 
precum și între 15 septembrie 2015 și 15 februarie 2016 (5 luni).  

Pe baza rezultatelor micro-cercetării ROMEDIN derulate în trei dintre cele patru comunități din 
zona Pata Rât (strada Cantonului, Dallas și casele modulare), urmând copiii care sunt înscriși la școală, 
am ajuns la următoarele unități de învățământ de masă din Cluj-Napoca: școlile generale Agârbicea-
nu, Dârjan, Iorga, Vaida Voevod, precum și liceele Ana Aslan, Borza, Economic, Ladea, Pedagogic, 
Raluca Ripan, Samus și Saligny. 

Cu toate că din zona Pata Rât sunt foarte mulți copii înscriși la școala specială, mai ales în Școala spe-
cială nr. 2 de pe strada București, SDS ROMEDIN nu îi vizează, deoarece la această școală se oferă deja 
programe similare (suport sub formă de masă, transport și sprijin educațional gratuit). De asemenea, 
SDS ROMEDIN nu îi vizează nici pe copiii de pe rampă, deoarece în momentul de față sunt alte programe 
în derulare care le oferă suport similar. Deoarece recent, în școala generală Dârjan au fost lansate două 
programe de școală după școală de către alte organizații (unul la ciclul primar, celalălalt la ciclul gimna-
zial), beneficiind de masă și transport în regim gratuit din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la 
această școală am cuprins în SDS ROMEDIN doar copiii care nu beneficiază de aceste servicii.     

În urma evaluării participative a nevoilor, disponibilității și posibilității de organizare a progra-
mului școală după școală la unitățile de învățământ menționate, am ajuns la următoarea soluție 
organizațională: 

-  toți liceenii cu domiciliul în Pata Rât vor beneficia de sprijin educațional sub forma unor pro-
grame de meditații/pregătire bacalaureat, examene naționale etc, și activități de suport pentru 
efectuarea temelor derulate în cadrul Colegiul  Economic Iulian Pop (cc 11 elevi); 
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-  copiii din Pata Rât școlarizați în ciclul primar și gimnazial, împreună cu colegi de ai lor din alte me-
dii dezavantajate, vor beneficia de sprijin educațional sub forma unor activități de suport pentru 
efectuarea temelor și a unor activități remediale de învățare, precum și activități de dezvoltare 
personală (clasele 1-4) și educație civică și cultură civică (clasele 5-8) în unitățile de învățământ 
pe care le frecventează. 

Toți elevii cuprinși în SDS ROMEDIN beneficiază zilnic de câte o masă gratuită, iar copiii cu domi-
ciliul în Pata Rât beneficiază și de transport gratuit către casă după finalizarea zilnică a programului 
școală după școală.  

Evaluarea SDS ROMEDIN
Scopul acestei evaluări este

-  adaptarea în mod permanent a soluțiilor programului față de problemele curente ale 
participării și performanțelor școlare ale elevilor, 

- contribuție la îmbunătățirea comunicării școlii cu familia 
- schimb de experiențe între cadrele didactice și școlile implicate 

Fluxul evaluării
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Instrumentele evaluării

Evaluarea calitativă a impactului SDS 
ROMEDIN asupra:
• Sentimentului de apartenență la 

grup, respectiv la clasă al elevilor
• Relațiilor între elevi
• Relațiilor școlii cu părinții
• Relațiilor între părinți
• Relațiilor între cadre didactice 

și elevi, și a unei mai bune 
cunoașteri reciproce

• Relațiilor între cadre didactice 
de la aceeași școală și de la școli 
diferite

• Identificării unor metode 
adaptate la nevoile elevilor

Evaluarea participării școlare a 
elevilor prin indicatori  cantitativi:
• Note
• Absențe
• Promovabilitate 
• Rezultate extrașcolare

Fișe lunare de prezență

LUNAR
SEMESTRIAL  
(ÎNCEPUTUL ȘI SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI)
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STRATEgIA REȚELEI CLUJENE DE ȘCOLI INCLUZIVE 
pentru perioada 2016-20201

Echipa de specialiști:
BERTEA Mircea, CHICINAȘ Luminița, COPOERU Lucia

ȚINICĂ Silvia, VĂETIȘI Lorena, VINCZE Enikő

Cu contribuția: 
CIOTLĂUȘ Simona

PARTICIPANȚII la Atelierele de lucru ROMEDIN2

Cluj-Napoca, Decembrie 2015

1 Strategie elaborată prin proiectul ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială (Servicii socio-educaționale pentru 
incluziunea romilor). Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondul ONG în România, derulat între 15 septem-
brie 2014 - 14 martie 2016, implementat de Fundația Desire, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean - Cluj, Asociația Fe-
meilor Împotriva Violenței - Artemis, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Departamentul de asistență 
socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

2 Elaborarea acestei Strategii a fost începută în decembrie 2014 prin colectare de date și elaborarea unor analize de către o 
echipă de specialiști, cu privire la: (1) situația școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât, și (2) legislația românească 
legată de educația incluzivă,  care să fundamenteze identificarea obiectivelor și direcțiilor strategice, precum și a programelor 
operaționale și măsurilor propuse în vederea atingerii Scopurilor strategiei coerente cu viziunea și principiile asumate. În 
perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2015, la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca am derulat 
în cadrul proiectul ROMEDIN patru întâlniri de formare participativă sub forma unor ateliere de lucru. La acestea  a participat 
un total de 40 de persoane, dintre care 28 cadre didactice de la 14 școli din Cluj-Napoca, 10 dintre ele colaboratoare ale 
proiectului ROMEDIN (Școlile Gimnaziale Ion Agârbiceanu, Traian Dârjan, Alexandru Vaida Voevod, Horea și Nicolae Iorga, 
Colegiile Tehnice Anghel Saligny și Ana Aslan, Colegiul Economic Iulian Pop, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Colegiul Național 
Pedagogic Gheorghe Lazăr) și alte patru școli prietene (Școlile Gimnaziale Nicolae Titulescu și Constantin Brâncuși, precum 
și Liceul Teoretic Onisifor Ghibu și Liceul de Coreografie și Artă Dramatică); câte un reprezentant al ISJ Cluj și al Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, trei jurnaliști și patru părinți cu domiciliul în zona Pata Rât. Fiind moderate de echipa de specialiști 
care a elaborat varianta de lucru a Strategiei, Atelierele de lucru și-au propus discutarea și finalizarea acesteia, identificarea 
celor mai bune măsuri prin care sistemul de învățământ local, cu sprijinul administrației publice locale poate să contribuie la 
eliminarea marginalizării educaționale și sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca și, în mod special, la nivelul zonei Pata-Rât.
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CUPRINS

Cap. I. Argument - obiectivele și bazele strategiei 

Cap. II. Principii și viziune 

Cap. III. Problema adresată: excluziunea și incluziunea școlară 
Fundamentarea strategiei pe legislație și pe identificarea problemelor pe plan local în contextul 
proiectului ROMEDIN

 Cap. III.1.  Excluziunea școlară ca manifestare a marginalizării socio-teritoriale și locative: cazul 
Pata Rât 

  III.1.1. Despre zona Pata Rât pe scurt
  III.1.2. Situația școlarizării copiilor din zona Pata Rât în anul școlar 2014/2015 
  III.1.3. Accesul copiilor din Pata Rât la școlile din orașul Cluj 

 Cap. III.2. Educația incluzivă în politicile educaționale naționale și locale   
  III.2.1.  Politici educaționale pentru romi, între educația pentru minorități naționale și acce-

sul la educație a grupurilor vulnerabile
   3.2.1.1. Politici educaționale pentru romi privind asigurarea egalității de șanse
   3.2.1.2.  Politicile pentru asigurarea învățământului în limba maternă și multicultura-

lismul
   3.2.1.3. Politici educaționale pentru desegregarea școlară
  III.2.2. Programul „A doua șansă” până la apariția noii Legi a Educației Naționale
  III.2.3. Formarea mediatorilor școlari și politicile educaționale integrative
  III.2.4. Educația incluzivă, nediscriminatorie, desegregată în Legea Nr. 1/2011 
  III.2.5.  Educația incluzivă în reglementările și documentele subsecvente Legii Nr. 1/2011 

(Legea Educației Naționale)
   III.2.5.1.  Reglementări privind asistența socială, organizarea și funcționarea învăță-

mântului special și special integrat
   III.2.5.2. Programul „A doua șansă” după apariția noii Legi a Educației Naționale
   III.2.5.3.  Educația incluzivă din perspectiva reglementărilor privind circumscripțiile 

școlare, înscriera copiilor în clasa pregătitoare, a normelor metodologice pri-
vind determinarea costului standard per elev și a criteriilor de evaluare școli 
și cadre didactice

   III.2.5.4.  Educația incluzivă din perspectiva noului Regulament de organizare și funcțio-
nare a unităților de învățământ preuniversitar, decembrie 2014

  III.2.6.  Glosar al definițiilor, termenilor și a expresiilor cu referire implicită la educația inclu-
zivă utilizate în cuprinsul Legii Educației Naționale și în reglementările și documen-
tele subsecvente acesteia
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Cap. III.3. Educația incluzivă în practicile educaționale locale  
  III.3.1. Politicile educaționale pentru incluziune la nivelul județului Cluj
  III.3.2.  Programe și proiecte derulate în orașul Cluj în domeniul incluziunii școlare a copiilor 

romi dezavantajați

Cap. IV. Obiective strategice

Cap. V. Direcții strategice

Cap. VI. Programe operaționale și măsuri  
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CAPITOLUL I. 
ARGUMENT 

OBIECTIVELE STRATEgIEI 

Promovarea înțelegerii școlilor incluzive și a educației incluzive, ca o strategie ce pune în mișcare la 
nivelul întregului oraș un set de mecanisme instituționale și servicii socio-educaționale capabile să 
asigure accesul la educație de calitate ca serviciu public și drept social al persoanelor aparținând unor 
categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, dezavantajate și marginalizate social, acordând 
atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de locuire dezavantajate (în 
condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate și stigmatiza(n)te).  

Susținerea accesului la unitățile învățământului de masă al copiilor de etnie romă cu domiciliul în 
zona segregată Pata Rât, și contribuție, prin instrumentele sistemului școlar local, la desegregarea 
socio-teritorială a zonei, obiectiv asumat de Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 (prin fa-
cilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor, prin sprijinirea participării 
lor școlare, prin recunoașterea muncii cadrelor didactice dedicate incluziunii școlare și sociale și alte 
măsuri).

Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive pentru ca ele să dobândească recunoaștere profesio-
nală și sprijin financiar/material din partea sistemului de învățământ și din partea administrației pu-
blice locale în vederea asigurării accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând 
unor categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, dezavantajate și marginalizate social, 
precum sunt copiii cu domiciul în zona segregată Pata Rât, majoritatea lor de etnie romă. 
 
Identificarea, față de obiectivele de mai sus, a responsabilităților diverselor instituții, cum ar fi școlile 
din oraș, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, organizațiile neguvernamentale din domeniu, Primăria 
și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj precum și modalitățile lor de 
colaborare cu acest scop.  
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BAZELE STRATEgIEI REȚELEI CLUJENE DE ȘCOLI INCLUZIVE

Strategia Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a 
grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012. 

Studiul de evaluare a gradului de incluziune a școlilor clujene din 2009 realizat de Inspectoratul 
Școlar Cluj prin Programul Județean Observatorul Educației Incluzive în Școala Clujeană.

Strategia pe educație a Județului Cluj 2013-2016. 

Capitolul de Incluziune Socială a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-
2020, adoptată de Consiliul Local în septembrie 2015.

Legislația românească cu privire la educația incluzivă, la accesul la educație școlară a 
grupurilor vulnerabile, la desegregare școlară și la alte componente relevante educației 
incluzive.    

Rezultatele activităților (inclusiv a cercetării) din cadrul proiectului ROMEDIN implementat 
printr-un parteneriat între Fundația Desire, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și alte organizații și instituții din oraș. 

Analiza datelor cercetării ROMEDIN și a legislației românești legată de educație școlară, 
incluziune socială și școlară, desegregare școlară, combaterea discriminării, recunoașterea 
drepturilor culturale, educația pentru drepturile omului, și elaborarea propunerilor privind 
obiectivele și direcțiile strategice, precum și programele operaționale și măsurile Strategiei.  

Contribuția cadrelor didactice de la școlile care constituie nucleul Rețelei de școli incluzive din 
Cluj-Napoca, a unor reprezentanți din partea Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, părinților cu domiciliul în Pata Rât la finalizarea Strategiei prin 
participarea lor la Atelierele de Lucru ROMEDIN.  

Astfel, “Strategia rețelei clujene de școli incluzive” își propune să aducă completări la direcțiile 
strategice și planurile de măsuri din domeniul educației incluzive asumate de Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj pe baza experiențelor proiectului ROMEDIN și a participării mai multor 
actori implicați în domeniu.
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Școlile care școlarizează copii din Pata Rât și colaborează la crearea Rețelei clujene a școlilor inclu-
zive în anii școlari 2014/2015 și 2015/20163

Observații:
Dintre școlile de pe harta de mai sus: 

-  în Liceul Teoretic “Gheorghe Șincai” nu sunt copii din Pata Rât, însă liceul este școală care colabo-
rează cu rețeaua școlilor incluzive ce se va dezvolta prin proiectul ROMEDIN;

-  în Liceul de Arte Plastice “Romulus Ladea” sunt copii din Pata Rât, dar școala nu a acceptat să 
colaboreze cu proiectul ROMEDIN nici pe componenta de școală după școală, și nici în ceea ce 
privește crearea rețelei clujene a școlilor incluzive. 

3 Această rețea inițială constituită în și prin proiectul ROMEDIN, se definește ca nucleu al dezvoltării rețelei clujene a școlilor 
incluzive, obiectivul nostru fiind acela de a extinde colaborarea efectivă în domeniu către cât mai multe unități de învățământ 
din orașul Cluj-Napoca.  
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CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI ROMEDIN -  
EDUCAȚIE PENTRU INCLUZIUNE ȘI DREPTATE SOCIALĂ

Proiectul ROMEDIN (“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor”) răspunde la provoca-
rea marginalizării socio-spațiale a zonei Pata Rât în contextul orașului Cluj-Napoca printr-o inițiativă 
educațională pentru incluziune și dreptate socială.4 Considerăm, că marginalizarea spațializată constă în 
formarea ariilor de locuire izolate de restul localității, de obicei în medii poluate și stigmatizate cultural, 
de multe ori nu doar în urma stabilirii ‘voluntare’ în astfel de spații ai celor deposedați de resurse (locuri 
de muncă, locuințe adecvate și accesibile, acte de proprietate și identitate, capital social, demnitate și 
recunoaștere culturală) și constrânși de acest fapt, ci și ca rezultat al unor intervenții administrativ-terito-
riale gestionate de autorități (evacuări, demolări și relocări legate de proiecte de ‘regenerare urbană’ etc).

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 persoane-
lor sau ale sistemului școlar, dar are forța să susțină măsuri afirmative/pozitive pentru cei deposedați 
de capacitatea de a se bucura de resursele rețelei școlare datorită marginalizării lor sociale și locative 
(de exemplu al traiului în zone de locuire defavorizate, segregate și stigmatizate), dar și o gândire și 
practică instituțională bazată pe valorile solidarității, egalității și dreptății sociale asumată ca politică 
publică de către factorii decizionali. 

ROMEDIN mizează pe capacitatea școlilor de a îndeplini un rol public în promovarea dezvoltării in-
cluzive și coezive a societății locale. ROMEDIN capacitează organizații civice locale (printre ele o nouă 
organizație grassroots de romi, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei) în vederea implementării, în 
parteneriat cu instituții publice locale, a unui model inovator de intervenție cu scopul de a reduce efectele 
structurale ale marginalizării sociale asupra participării școlare. ROMEDIN își propune să genereze schim-
bări instituționale durabile în domeniul educației școlare ca instrument al incluziunii sociale, iar prin pro-
gramele de educație non-formală dorește să utilizeze mijloace ale creației artistice participative prin care 
să articuleze mesaje sociale venite dinspre copiii și adolescenții din Pata Rât. Dincolo de serviciile socio-
educaționale oferite familiilor vulnerabile în timpul proiectului, prin Strategia rețelei de școli incluzive pe 
care a elaborat-o și o promovează, ROMEDIN contribuie la punerea în practică a recomandărilor din docu-
mentul “Cluj 2020 - oraș incluziv” și a propunerilor de sinergizare între direcțiile de dezvoltare, formulate 
în contextul elaborării Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020.

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 (în particular cei care locuiesc în Dallas, pe strada 
Cantonului și în casele modulare/ fosta Coastei). 

(2)  Dezvoltă rețeaua clujeană a școlilor incluzive în vederea susținerii desegregării socio-teritori-
ale a zonei (bazându-se pe Acordurile de colaborare încheiate cu școlile).  

4 Mai multe informații despre ROMEDIN se pot citi în limba engleză aici - http://www.desire-ro.eu/?page_id=968, precum și în 
limba română aici - http://www.desire-ro.eu/?page_id=904
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CAPITOLUL II.
PRINCIPII ȘI VIZIUNE

„Strategia rețelei clujene de școli incluzive” se bazează pe viziunea unei societăți drepte, care asi-
gură condiții și instrumente adecvate tuturor cetățenilor săi prin care aceștia pot trăi în mod efectiv 
cu drepturile lor asigurate de lege. Ea consideră că, accesul la educație școlară este un drept social 
care la rândul său funcționează atât ca mijloc al accesului la alte drepturi sociale, cât și ca rezultat al 
acestora: dacă oamenii au șansa să locuiască în condiții adecvate și să aibă acces la locuri de muncă 
decente, atunci vor putea asigura participarea școlară a copiilor lor.   
     
„Strategia rețelei clujene de școli incluzive” susține un sistem public de educație școlară care contri-
buie la prevenirea și combaterea marginalizării sociale, și la reducerea inegalităților sociale, sau, altfel 
spus, ea promovează un sistem al educației incluzive care, astfel, funcționează ca mijloc al incluziunii 
și dreptății sociale.  

„Strategia rețelei clujene de școli incluzive” înțelege educația incluzivă ca un set de principii, meca-
nisme și servicii ce asigură accesul la educație școlară de calitate a copiilor din categorii vulnerabi-
le expuse riscului sărăciei extreme, defavorizate și marginalizate social, printre ele și copii de etnie 
romă, acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de locui-
re dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate și 
stigmatiza(n)te), cum este și zona segregată Pata Rât.
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CAPITOLUL III. 
PROBLEMA ADRESATĂ: EXCLUZIUNEA ȘI INCLUZIUNEA ȘCOLARĂ5

CAPITOLUL III.1. 
EXCLUZIUNEA ȘCOLARĂ CA MANIFESTARE A MARgINALIZĂRII  

SOCIO-TERITORIALE ȘI LOCATIVE (CAZUL PATA RâT)

III.1.1. Despre zona Pata Rât - pe scurt 

Cazul zonei de locuire defavorizată Pata Rât din Cluj este un exemplu al manifestării spațiale a 
marginalității avansate. Ea include patru sub-zone cu istorii și situații actuale diferite: Dallas și ram-
pa de gunoi, locuirea informală de aici începând cu anii 1970, ea fiind extinsă după 1990 în urma 
creșterii continue a numărului persoanelor sărăcite în căutare de surse de venit și  locuire accesibilă 
care au devenit muncitori pe rampa de gunoi susținând prin munca lor neprotejată și nerecunoscută 
selectarea deșeurilor colectate în municipiul Cluj-Napoca și nu numai; strada Cantonului, constituită 
ca zonă de locuire informală încă de la jumătatea anilor 1990 și extinsă după 2002 în urma evacuă-
rilor din diverse cartiere ale Clujului și amplasării familiilor rămase fără adăpost în această zonă de 
către autoritățile locale, dar și ca rezultat al stabilirii aici a multor familii în căutare de resurse de trai 
accesibile, chiar dacă foarte precare; casele modulare, sau Noul Pata Rât, sau “Colina Verde” cum a 
fost ea denumită de autoritățile locale la început, zonă recunoscută ca zonă intravilană de locuire în 
PUG-ul orașulul formată în urma construirii, în 2010, de către Primăria și Consiliul Local a zece case 
modulare în apropierea rampei de gunoi și a gropii de deșeuri chimicale, și a relocării aici a familiilor 
evacuate forțat dintr-o zonă relativ centrală a orașului, strada Coastei.6

5 Acest capitol se bazează pe documentul Rolul rețelei școlare din Cluj-Napoca în desegregarea socio-teritorială a zonei Pata 
Rât - recomandări-cadru pe baza rezultatelor primei faze a microcercetării ROMEDIN, elaborat de Simona Ciotlăuș și Enikő 
Vincze. Acest document a rezultat din prima parte a micro-cercetării proiectului ROMEDIN (Activitatea 1). Micro-cercetarea și-a 
propus 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 în mod participativ 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. 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 locative dezavantajate. Micro-cercetarea ROMEDIN 
este, deci, 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. Mai multe despre metodologia 
cercetării se pot citi în Buletinul informativ ROMEDIN nr. 3 accesibil aici: http://www.desire-ro.eu/?attachment_id=1192

6 Din 2010 încoace Fundația Desire, împreună cu alte organizații, a derulat multe campanii de sensibilizare și acțiuni activiste 
pentru dreptul la locuire și dreptate socială, și a formulat recomandări de politici publice privind desegregarea socio-teritorială 
a zonei Pata Rât. Prezentarea lor este accesibilă aici - http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179
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Zona Pata Rât, și cele patru sub-zone ale sale pe harta orașului Cluj-Napoca
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III.1.2. Situația școlarizării copiiilor din zona Pata Rât în anul școlar 2014/2015

Conform evaluării participative a problemelor și nevoilor educaționale din zona Pata Rât (Dallas, stra-
da Cantonului, și case modulare/fosta Coastei) și în școlile unde ei sunt școlarizați, prin metodologia 
micro-cercetării proiectului ROMEDIN printre altele am putut afla că în anul școlar 2014/2015 din 
această zonă sunt înscriși la școală în total 278 de copii: 103 copii din Dallas, 107 de copii de pe Can-
tonului, și 68 de copii din casele modulare/fosta Coastei. 

Diagrama 1. Numărul copiilor școlarizați din zona Pata Rât

Înainte de toamna anului 2014 nici un 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. Cu ocazia evaluării rea-
lizate 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. 

În anul școlar 2014/2015, prin proiectul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropo-
litană 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, pentru 
că cercetarea noastră acțiune s-a derulat în perspectiva organizării și derulării programului școală 
după școală la diverse unități de învățământ din oraș, iar acești copii și-au găsit sprijin cu privire la 
participarea lor școlară prin proiectul Pata Cluj.
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În funcție de tipul școlii la care sunt înscriși, cei 278 de copii școlarizați sunt distribuiți în sistemul 
de învățământ clujean astfel: dintre ei 194 copii în școli care aparțin de învățământul de masă/apro-
ximativ 70%, iar aproape 30%, adică 83 de copii în școala specială7).

Diagrama 2. Ponderea copiilor din trei zone din Pata Rât 
școlarizați în funcție de tipul școlii

În funcție de zona Pata Râtului unde domiciliază, în ceea ce privește tipul școlii la care copiii sunt 
înscriși, prin Diagrama 3 se observă diferențe semnificative statistic, respectiv faptul 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

7 Prin termenul de “școală specială” ne referim aici la Școala specială nr. 2 din Cluj-Napoca, unitatea de învățământ constituită 
prin transformarea vechii școli ajutătoare de pe strada București, care azi se numește “Școala Specială - Centru de Resurse 
şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată”. În anul şcolar 2014-2015 numărul total de elevi în această școală este 
de 236, dintre care de etnie romă sunt 132 elevi, adică 55,93% . Dintre elevii etnici romi 83 (51 în ciclul primar și 32 în ciclul 
gimnazial) au domiciliul în zona Pata Rât (Dallas, Cantonului și case modulare/fosta Coastei).
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Mergând mai departe, Diagrama 4 arată că în ceea ce îi privește pe copiii înscriși în școlile 
învățământului de masă, ei sunt școlarizați în următoarele unități de învățământ. 

 Diagrama 4. Numărul copiilor din zona Pata Rât în funcție de școlile unde sunt înscriși

Numărul copiilor din zona Pata Rât din școlile învățământului de masă reflectă că dintre cele din 
urmă, în momentul de față, Școala Gimnazială Traian Dârjan este cea care școlarizează cei mai mulți 
copii din această zonă. Tot din Diagrama 5 reiese și că dintre copiii domiciliați în casele modulare/
fosta Coastei nici unul nu este înscris la această școală, în timp ce aproape toți copiii din Dallas înscriși 
în școlile învățământului de masă și o mare parte a copiilor de pe Cantonului învață în școala Dârjan. 

Diagrama 5. Numărul copiilor școlarizați din zona Pata Rât în școlile de masă
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Tabelul 1 și Tabelul 2, respectiv Diagrama 6 prezentate 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. Tabelul 1b completează aceste informații cu datele privind numărul de copii înscriși din zona Pata 
Rât în școala specială în funcție de cicluri educaționale.

 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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Tabel 1b. Număr copii școlarizați în școala specială pe cicluri educaționale și pe zone 

CICLUL 
EDUCAȚIONAL

ȘCOALA COASTEI CANTONULUI  DALLAS TOTAL 

Clasa pregătitoare Școala specială 
nr. 2 

7

83Clasele I-IV 44

Clasele V-VIII 32

TOTAL 12 60 11 83

Tabel 2. Număr copii școlarizați în învățământul de masă pe cicluri educaționale și pe zone

Ciclu educațional Coastei Cantonului Dallas Total

Clasa pregătitoare 5 10 21 36

Clasele I-IV 26 24 61 111

ClaseleV-VIII 16 11 9 36

Clasele IX-XII 8 2 1 11

Total 55 47 92 194

Diagrama 6. Tendințele participării școlare în învățământul de masă, pe cicluri  
educaționale în funcție de zonă în rândurile elevilor școlarizați în 2014/2015
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III.1.3. Accesul copiilor din Pata Rât 
la școlile din Orașul Cluj

1. 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 sfârșitul anilor 1990, iar familiile care acum locuiesc în casele modulare au fost 
evacuate de pe strada Coastei și relocate în zona Pata Rât în decembrie 2010. Această istorie a locuirii 
în Pata Rât este reflectată și în ocurența curentă a copiilor din Dallas, Cantonului și case modulare/
fosta Coastei în diferite școli din oraș. Faptul că nici un copil din casele modulare nu 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 Dâr-
jan rezultă din politicile educaționale cu privire la școlarizarea copiilor din această zonă: inclusiv din 
acceptul școlii Dârjan, în paralel cu refuzul altor școli, de a-i înscrie, precum și din lipsa unei viziuni 
și practici consecvente 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. 

2. Școlarizarea copiilor din zona Pata Rât a început în 1995, ceea ce practic a însemnat înscrierea co-
piilor 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 învățământ special.” Din 
anii 2000, programul PHARE și programul Educația 2000+ au contribuit mult la renovarea și echiparea 
școlii, aceste programe fiind concentrate pe școlarizarea copiilor romi și asigurarea accesului grupuri-
lor vulnerabile la educație școlară. În orașul Cluj-Napoca ele s-au axat mai ales pe școala Dârjan (dar 
și pe școala Nicolae Iorga din cartierul Iris). Chiar dacă aceste finanțări au avut ca scop creșterea acce-
sului la școli a copiilor din Pata Rât (la început doar Dallas, apoi după ce se formează zona de locuire 
informală pe str. Cantonului și de acolo, însă nu și de pe rampa de gunoi), efectul secundar nedorit al 
lor a fost că a determinat ca părinții majoritari din Someșeni să-și retragă copiii de la această școală. 
Acest proces a culminat în anul școlar 2010, atunci când datorită acestui mecanism școala Dârjan a 
pierdut o întreagă clasă. Astfel, dincolo de voința școlii, 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.

3. 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, 
ea devenind și din această cauză unitatea școlară care servește zona Pata Rât, fără ca alte școli ale 
orașului să fi participat la aceste demersuri, și fără a fi existat o acțiune de desegregare școlară coor-
donată de ISJ la nivelul tuturor școlilor din oraș, sau proiecte care să fi acționat la nivelul întregului 
sistem de învățământ clujean.
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4. Scăderea numărului total de elevi școlarizați în școala Dârjan de la peste 700 în anii 1960 și 1970, 
la circa 300, cât este azi, este explicată în mod predominant prin retragerea continuă a copiilor ma-
joritari din școală datorită „prezenței tot mai mari” a copiilor romi, respectiv a stigmei atribuite școlii 
Dârjan, cea de „școala țiganilor”, neavându-se în vedere și declinul demografic general al ultimilor ani 
sau alți factori. 

5. Inițiativele de desegregare în cazul școlii Traian Dârjan conform ordonanțelor guvernamentale/
MEN respectiv MECT din 2004 respectiv din 2007 cu privire la segregarea școlară ca formă a discrimi-
nării, în raport cu această unitate de învățământ s-au instrumentat trei mari seturi de soluții, fiecare 
dintre ele generând alte noi probleme: 

•	 În anul școlar 2004/2005 desegregarea în cazul școlii Dârjan a însemnat eliminarea 
“clasei de romi” de la nivelul clasei a V-a, însă din păcate, dintre cei 14 absolvenți ai 
clasei a IV-a, 12 au fost școlarizați în Școala specială nr. 2. 

Acesta a fost un moment important în reorientarea copiilor din zona Pata Rât (și în mod  parti-
cular, precum arată Diagrama 3, ai celor de pe strada Cantonului) către școala specială, reorientare 
susținută și prin serviciile gratuite oferite de această școală (transport, masă, rechizite școlare) fără 
ca ei să fie copii cu dizabilități. Lipsa unor programe de învățământ remedial și de metode alternative 
de predare în școlile publice de masă, precum și recentele reduceri de personal în ceea ce privește 
profesorii de sprijin din aceste unități de învățământ, continuă să fie factori majori de risc care împing 
copiii din Pata Rât spre școala specială. Acesta este un proces care devine mecanismul unei segregări 
ascunse, cu un impact și mai dezastruos asupra evoluției ulterioare a copiilor.   

•	 În anul școlar 2011/2012 situația de la școala Dârjan s-a dorit a fi gestionată prin 
crearea unor clase cu predare în limba romani, astfel încercând transferarea 
ei din câmpul problematicii segregării școlare în câmpul asigurării dreptului la 
învățământul în limba maternă.

Deciziile luate la nivelul ISJ cu privire la introducerea claselor cu predare în limba romani tocmai 
la școala Dârjan nu au fost fundamentate pe consultarea părinților și copiilor din Pata Rât, astfel în-
cât, din păcate, chiar dacă școala și învățătorii depun eforturi să ofere educație de calitate în limba 
romani, frecventarea acestor clase este trăită de mulți părinți și copii romi ca o povară în plus și nu ca 
o oportunitate de afirmare a identității culturale. 

Azi, separarea copiilor din zona Pata Rât (Dallas și Cantonului) se reproduce în interiorul școlii între 
clasele paralele (acolo, unde ele există, adică la ciclul primar), mai precis între clasele cu predare în 
limba română (unde majoritatea elevilor sunt tot de etnie romă, însă ei au domiciliul în Someșeni) și 
clasele cu predare în limba romani. Astfel, în cazul copiilor cu domiciliul în Pata Rât efectele margi-
nalizării sociale și ale sărăciei extreme se (re)produc (și) la școală la intersecția dintre etnie și statut 
social, ei fiind dublu stigmatizați, ca “țigani din Pata Rât”.

Plasarea, în anul școlar 2014/2015 a clasei pregătitoare cu predare în limba romani (aparținând din 
punct de vedere administrativ școlii Dârjan) în centrul multifuncțional din Dallas, chiar dacă cel din urmă 
asigură condiții favorabile și resurse umane adecvate procesului de învățământ, a creat neînțelegeri în 
rândurile persoanelor care trăiesc în celelalte sub-zone din Pata Rât, și teama că aceasta ar putea în-
greuna înscrierea copiilor în alte școli din oraș pe motivul că “există școală chiar în proximitatea zonei”.   
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•	 În anul școlar 2011/2012 s-a luat decizia ca școlarizarea copiilor din Pata Rât să se 
facă prin retrasarea circumscripțiilor școlare în așa fel încât ei să fie înscriși la mai 
multe școli mixte din oraș, cum ar fi școala Vaida Voevod, școala Simion Bărnuțiu 
comasată între timp cu liceul Ladea, școala Ion Agârbiceanu și școala Nicolae Iorga.

Deciziile luate cu privire la desegregarea școlii Dârjan prin retrasarea circumscripțiilor nu au fost 
urmărite și implementate în mod consecvent. Copiii cu domiciliul în zona de locuire informală Dallas 
care aparțineau de circusmcripția școlii generale Alexandru Vaida Voevod nu s-au înscris niciodată la 
această școală, ei rămânând în continuare elevii școlii Traian Dârjan. 

6. Faptul că și în anul școlar 2014/2015, cu foarte puține excepții, starea de fapt ce reiese din di-
agramele și tabelele prezentate în capitolul anterior continuă să persiste, reflectă 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); dar nu a pus în mișcare mecanisme instituționale care să asigure accesul copii-
lor din celelalte sub-zone ale zonei Pata Rât la școlile mixte din oraș precum și reconfigurarea școlii 
Dârjan ca unitate de învățământ care școlarizează copii de diverse etnii și statut social din cartierul 
Someșeni.    

7. Stigma asociată cu zona Pata Rât și a locuitorilor săi s-a extins și asupra școlii Dârjan, cea din urmă, 
respectiv copiii și cadrele didactice de acolo devenind în contextul școlilor din oraș ceea ce zona Pata 
Rât este în mentalul colectiv al întregului oraș. Adică un spațiu social marginalizat și etichetat drept 
sursă de primejdii, un loc de evitat și de păstrat la distanță, un teritoriu și o populație blamate pentru 
toate dezavantajele pe care le cunosc. Drept consecință, precum populația majoritară refuză în mod 
preponderent să accepte relocarea familiilor din zona izolată și poluată Pata Rât în cartierele mixte 
ale orașului, alte școli decât școala Dârjan își exprimă temerea de a se transforma într-o școală de 
tipul școlii Dârjan în urma școlarizării copiilor din Pata Rât în aceste unități.  

8. 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 pro-
gramele 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, dar nu și-au propus să contribuie la conștientizarea marginalizării socio-teritoriale a persoa-
nelor care locuiesc în Pata Rât, susținând incluziunea socio-teritorială, locativă și școlară a acestora.     

9. 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 educaționale, fără desegre-
garea teritorială a zonei Pata Rât. 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 efectele marginalizării sociale.  
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10. La fel cum soluția în ceea ce privește marginalizarea persoanelor care locuiesc informal sau for-
mal în Pata Rât nu este în Pata Rât, la fel nici soluția privind școala generală Dârjan nu este în școala 
Dârjan. Nu categoriile expuse sărăciei extreme cu domiciliul în Pata Rât sau școala Dârjan sunt pro-
blema, ci mecanismele economico-sociale și deciziile politice sau neglijența instituțională care le-au 
creat. Problema nu stă în faptul că în Pata Rât sau în școala Dârjan sunt prea multe persoane de etnie 
romă, problema este că persoanele din Pata Rât se confruntă cu dezavantajele multiple ale excluziu-
nii sociale și sărăciei extreme 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.   

11. Pe lângă cazul Școlii Gimnaziale Traian Dârjan descris mai sus, care școlarizează preponderent co-
pii cu rezidența în Dallas, Școala Specială nr. 2 școlarizează peste jumătate din copiii care locuiesc pe 
strada Cantonului și frecventează școala. Având în vedere și faptul că puțini copii care locuiesc în Pata 
Rât ajung la nivelul de școlarizare liceal (vezi Diagrama 6), acest lucru denotă o tendință de excludere 
a acestor copii din Pata Rât din învățământul de masă și (re)orientarea lor către instituții de educație 
specială. Orientarea copiilor cu rezidența în zone marginalizate către școli care deja poartă diverse 
stigme și școlarizarea lor în aceste instituții conduce la dobândirea unor noi forme de inferiorizare, 
respectiv în timp la consolidarea marginalizării sociale și a excluziunii politice.



162

STRATEgIA REȚELEI CLUJENE DE ȘCOLI INCLUZIVE se bazează pe o nouă viziune despre 
incluziune socială și școlară, și despre rolul școlii în educarea societății în spiritul drepturilor 
omului și dreptății sociale. 

Ea propune măsuri inovatoare pentru incluziunea școlară a copiilor aparținând unor 
categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu 
domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă 
din Cluj-Napoca pentru a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat 
în Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020). 

Dincolo de acest obectiv foarte specific, Strategia promovează o serie de măsuri aplicabile 
dincolo de ‘cauza Pata Rât’, precum: 

  O înțelegere și practică a educației și școlii incluzive care evită reducerea acestora la 
educația și școala specială, deci practică incluziunea școlară ca un instrument al integrării 
sociale şi al participării cetăţenești în societate, al educării în spiritul demnităţii, precum 
și al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

  Nevoia ca, în evaluarea cadrelor didactice și a școlilor ponderea criteriului de incluziune 
să fie egală cu cea a criteriului de performanță. 

  Măsurile privind serviciile socio-educaționale ale pachetul de program școală după școală 
să fie elaborate și implementate ca instrument al asigurării participării și performanțelor 
școlare ale copiilor aparținând unor categorii vulnerabile, defavorizate și marginalizate 
social. 

  Susținerea acestor măsuri prin mecanismele instituționale ale administrației publice 
locale și instituțiilor de învățământ. 
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CAPITOLUL III.2. 
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN POLITICILE EDUCAȚIONALE 

NAȚIONALE ȘI LOCALE

Înțeleasă inițial fragmentat și fragmentar, abordată la nivel de politici educaționale naționale și locale 
timid, uneori greșit în primii ani de după 1989, primordial din necesități de redefinire a învățământului 
pentru copiii instituționalizați cu handicap fizic sau mental și de asigurare sub presiunea legislației 
europene și internaționale a cadrului legal de sprijinire a accesului la educație al copiilor din zonele 
defavorizate economic și social, în special de etnie romă, devenită în anii preaderării României la 
Uniunea Europeană o preocupare legislativă constantă, educația incluzivă este, începând cu 2011, 
anul apariției noii Legi a Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), bine reprezentată în documentele de 
politici educaționale și locale.

Capitolul sintetizeză excursul narativ al acestui proces complex și dificil, cu raportare primordială 
la dominanta acțională și de cauzalitate a procesului, fără a respecta, cu necesitate principiul crono-
logic sau intențional al deciziilor proiectate la nivel guvernamental și/sau local. 

III.2.1. Politici educaționale pentru romi, între educația pentru minorități naționale  
și accesul la educație a grupurilor vulnerabile8

Politicile referitoare la educația minorităților etnice din România au fost definite atât ca politici “pen-
tru minorități”, cât și ca politici privind “accesul la educație al grupurilor dezavantajate”. Cu aceste 
accepțiuni și delimitări a operat și Ministerul Educației Naționale, structura care se ocupă de primul 
set de polictici fiind plasată la Departamentul de politici pentru minorități, care funcționează în ca-
drul Direcției Generale de Predare/Învățare în Limbile Minorităților și Relația cu Parlamentul, iar cea 
de a doua la Direcția Generală de Învățământ Preuniversitar.

Politicile pentru predare în limbile minorităților au fost marcate de moștenirile din trecutul so-
cialist și de vechile sau mai noile reglementări internaționale și europene, abordarea de tipul “grup 
defavorizat” fiind o dezvoltare mai târzie în demersal politicilor educaționale românești. 

În contextul interetnic specific țării noastre, politica identitară legată de relațiile româno-maghiare 
domină gândirea despre drepturile minorităților etnice. Între 1996–2000, când UDMR a intrat pentru 
prima dată la guvernare și nu a existat nicio strategie sau organizație care să îi reprezinte pe romi 
la acest nivel, ordonanțele guvernamentale și notificările cu privire la școlarizarea romilor au fost 
gândite după modelul celor pentru minoritatea maghiară, model în care perspectiva culturală era 
dominant, operându-se cu raționamente de genul: accesul la școală pentru minoritatea maghiară 
din România înseamnă dreptul la autonomie culturală, care generează revendicări privind înființarea 
unor instituții de învățământ exclusiv maghiare de la ciclul preșcolar până la nivel universitar, și impli-

8 Sursă: Strategii identitare și educație școlară. Raport de cercetare despre accesul copiilor romi la școală (EDUMIGROM - Româ nia) 
de Enikő Vincze și Hajnalka Harbula, Cluj, EFES, 2011, pp. 59-73. . 
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cit, învățarea limbii, literaturii și istoriei maghiare, precum și studierea tuturor disciplinelor în limba 
maghiară. Școlarizarea a fost considerată un instrument pentru menținerea și dezvoltarea identității, 
atât în sens etno-cultural, cât și ca modalitate de exprimare a apartenenței la etnonațiunea maghiară 
pe lângă apartenența la națiunea civică dominantă.

În timpul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, diferite instituții europene 
și organizații internaționale au jucat un rol major în definirea politicilor pentru romi. La nivel Euro-
pean, cu mult înainte de acest moment, a existat un interes real și concret pentru de definirea și 
soluționarea “problemei romilor”. Conceptul de rom/țigan ca “problemă europeană” a fost reiterat 
oficial în 1993, atunci când o rezoluție a Consiliului Europei a declarat romii ca fiind “o minoritate cu 
adevărat europeană”. Astfel, comunitățile de romi au fost identificate în aproape fiecare țară euro-
peană, cu o populație totală între șapte și nouă milioane (12 milioane, potrivit altor estimări). Încăl-
cările drepturilor omului și deteriorarea condițiilor socio-economice de viață ale romilor a obligat 
în 2000 Comunitatea Europeană să pună în aplicare Directiva privind egalitatea rasială,9 care a fost 
precedată în anii 1990 de multe alte initiative, una dintre ele fiind crearea European Roma Rights 
Center (ERRC) în 1996, cu rolul de a monitoriza situația romilor din Europa. De la înființarea sa, ERRC a 
demonstrat că rasismul anti-țigănesc este înfloritor nu numai în țările candidate din Europa Centrală 
și de Est, dar și în statele membre mai vechi ale Uniunii Europen.10

Monitorizat în timpul procesului de aderare, guvernul român a elaborat o serie de politici generale 
pentru romi, care referiri importante și la educație. Din păcate însă, după cum arată evaluarea lor din 
diverse momente, aceste politici au generat rezultate puține, principal cază fiind lipsa de fonduri și de 
planuri concrete de punere a lor în aplicare la nivel local (EUMAP, 2007, 365–368). 

La 25 aprilie 2001 a fost adoptată Strategia Națională pentru Îmbunătățirea Situației Romilor, 
pentru perioada 2001–2010, modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 522/19 în aprilie 
2006 și completată de un Master Plan de măsuri pentru perioada 2006–2008. Pe lângă multele sale 
obiective, Strategia s-a interesat și de participarea școlară slabă a romilor în sistemul de învățământ, 
precum și de abandonul școlar timpuriu la aceștia, de tendința de a crea clase separate, numai pentru 
romi, de neimplicarea membrilor comunităților de romi în programele de recuperare școlară, de lipsa 
de locuințe adecvate și de infrastructuă, de numărul mare de șomeri în cadrul acestei etnii, precum 
și de lipsa de cursuri de recalificare profesională la care aceștia să aibă acces. Evaluările timpurii ale 
punerii în aplicare a acestei strategii pentru romi au fost critice, indicând faptul că la nivel local și în 
termeni de coordonare centrală au putut fi identificate progrese puține. În 2003, câteva guverne eu-
ropene și alte părți interesate au convenit să adere la documentul-cadru intitulat Deceniul de Incluzi-
une a Romilor (2005–2015),11 care a definit următoarele obiective în ceea ce privește îmbunătățirea 
educației pentru romi:

9  The Racial Equality Directive 2000/43/EC (http://www.stop-discrimination.info/ 43.0.html).
10  Mai multe despre activitatea ERRC la http://www.errc.org.
11  Deceniul de Incluziune a Romilor (2005–2015) este un angajament politic al guvernelor europene pentru a îmbunătăţi statutul 

socio-economic şi incluziunea socială a romilor. Acesta se concentrează pe domeniile prioritare ale educaţiei, ocupării forţei 
de muncă, sănătății şi locuirii, angajându-se să ia în considerare și alte probleme cruciale, cum ar fi sărăcia, discriminarea şi 
integrarea perspectivei de gen (http://www.romadecade.org). Deceniul s-a încheiat cu o evaluare critică publicată recent de 
secretariatul decadei cu titlul A Lost Decade? Reflections on Roma Inclusion, 2005-2015 (http://www.romadecade.org/cms/
upload/file/9809_file1_final-lost decade. Pdf).
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- creșterea participării copiilor romi în învățământul preșcolar (cu 5 la sută în fiecare an);
- creșterea ratei de absolvire a învățământului obligatoriu (clasele I-X) de către copiii romi;
- creșterea participării copiilor romi la învățământul post-obligatoriu și terțiar (cu cel puțin 

cinci la sută pe an);
- realizarea unui climat educațional deschis și incluziv (eliminarea școlilor segregate până în 

2008 și formarea profesorilor în vederea susținerii acestui demers);
- valorificarea și conservarea patrimoniului cultural al romilor (studiul limbii și istoriei romani, 

curriculum-ul mainstream îmbogățit cu elemente de istoria și cultura romilor);
- promovarea relației școală-comunitate (prin formarea mediatorilor școlari, programul  

“A doua șansă” pentru ciclul primar și gimnazial, și prin cursuri de educație a adulților).
În 2004, prin intermediul Oficiului pentru Problemele Romilor (în prezent Agenția Națională pen-

tru Romi), guvernul României a elaborat un plan de acțiune, ca parte a Deceniului de Incluziune a 
Romilor, plan ce nu a mai fost adoptat. 

Selectând câteva obiective concrete, guvernul României a prevăzut mai multe acțiuni, inclusiv 
aceea de a elimina clasele și școlile segregate, până în 2008 și crearea de oportunități pentru a asigu-
ra un curriculum complet în limba romani pentru copii din învățământul primar și preșcolar. 

Politicile guvernamentale menționate mai sus au obținut finanțare considerabilă din partea Co-
misiei Europene prin intermediul programelor multianuale PHARE. Cel mai important proiect în do-
meniu intitulat “Acces la educație pentru grupuri dezavantajate, cu focalizare pe romi”, a fost inițiat 
în 2000 de către Ministerul Educației și Cercetării și de Agenția Națională pentru Romi. Proiectul s-a 
desfășurat de-a lungul mai multor etape.12 După aceste programe accentual s-a mutat treptat de 
la mediatorii școlari romi, de la inspectorii școlari romi, de la învățarea limbii, istoriei și tradițiilor 
romani, la măsuri de „discriminare pozitivă,” menite să asigure locuri speciale pentru elevii romi în 
sistemul de învățământ, prin programul “A doua șansă” sau prin programe care facilitau accesul la 
educația preșcolară, până la recunoașterea nevoii de desegregare și de a introduce o curriculă multi- 
și interculturală. 

Noua Strategie guvernamentală pentru romi, adoptată în 2011, a setat politicile din domeniu prin 
prisma incluziunii romilor, cea din urmă structurând și politicile educaționale. Această strategie a 

12  Etapa I a început în anul 2001, fiind axată pe romi, cu scopul de a lupta împotriva excluderii sociale şi a marginalizării şi de a 
promova drepturile omului şi egalitatea de şanse. Proiectele au fost implementate în 2003–2004 în zece judeţe. 

Etapa a II-a a început în 2003 şi a fost pusă în aplicare între 2004 şi 2006, cu o finanțare de 9.000.000 de euro de la UE, plus 
2.300.000 EUR de la guvernul român. Fără a se concentra pe un grup etnic specific, această etapă a inclus activităţi în 12 judeţe, 
cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de învăţământ; pentru a stimula înscrierea timpurie, a reduce ratele de abandon școlar și 
de a stimula înscrierea în programele “A doua şansă” la nivelurile primar şi secundar pentru cei care nu au finalizat învăţământul 
obligatoriu. Scopul era promovarea educaţiei incluzive pentru toţi, printre altele, și pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale. 
De asemenea, proiectul a vizat în mod specific segregarea în 12 judeţe-pilot, şi a inclus sprijin pentru diferiţii actori locali 
implicați în procesul de desegregare. 

Etapa a III-a, începută în 2004, avea ca scop dezvoltarea instituţională la nivel naţional, judeţean, şi la nivel comunitar, luând 
în considerare strategiile Ministerului Educaţiei legate de accesul la educaţie pentru toţi copiii. Au fost vizatate 27 de judeţe care 
nu au fost implicate în etapele anterioare ale proiectului. 

Etapa a IV-a, Phare 2005 (9.330.000 euro), a început din noiembrie 2007, în judeţele implicate în Phare 2004 şi a vizat 
difuzarea mai bună a informațiilor despre locurile rezervate tinerilor romi în şcoli de artă, profesionale şi școli de meserii, 
angajarea inspectorilor şcolari romi în toate inspectoratele şcolare judeţene, creşterea vizibilităţii culturii şi istoriei romilor 
în programele şcolare, reproiectarea curriculei pentru a include abordări multiculturale şi asigurarea transportului la şcoală 
pentru copiii din zone îndepărtate (EUMAP, 2007).
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continuat să se bazeze pe fonduri extrabugetare, în mod dominant pe fonduri europene, neexcluzând 
însă apelul la alte surse (fondurile norvegiene și elvețiene). În ceea ce privește politicile guvernamen-
tale pentru romi din domeniul educației, acestea nu au cunoscut inițiative majore după aderarea Ro-
mâniei la Uniunea Europeană, marile sale capitole, prezentate în continuare, fiind elaborate înainte 
de 2007. 

III.2.1.1. Politici educaționale pentru romi privind asigurarea egalității de șanse

Politicile care vizează egalitatea de șanse sunt de obicei bazate pe recunoașterea faptului că, deoa-
rece sunt produse de factori structurali, inegalitățile sociale sunt înscrise în practicile instituționale, 
eliminarea lor necesitând o intervenție la acest nivel. Semnele timpurii ale unei politici care a vizat 
egalizarea șanselor având ca țintă romii din România au fost măsurile încorporate în reglementările 
ministeriale dintre 1998 și 2000, bazate pe necesitatea de “a fi democratice față de romi” și “de a-i 
ajuta în calitate de cetățeni din aceeași țară, sau ca persoane care țintesc să aparțină Uniunii Euro-
pene”. Ele au definit piste speciale pentru dezvoltarea a ceea ce avea să devină elita romă, inclusiv 
oportunități pentru asigurarea reprezentării civice și culturale. Inițiativa “locurilor speciale pentru 
romi” în licee și universități s-a lansat tocmai în acest spirit. Sistemul acesta nu a fost singurul mijloc 
prin care politicile egalității de șanse au fost puse în funcțiune, incluzându-se și alte măsuri, cum ar fi: 
angajarea de inspectori școlari romi la inspectoratele județene și de consilieri pe problemele romilor 
(în mod necesar de etnie romă) la Ministerul Educației, înființarea instituției medierii școlare, progra-
mul “A doua șansă” și inițiativa referitoare la grădinițele estivale. 

Primele două inițiative – aceea privind inspectorii școlari și mediatorii romi – s-au bazat pe con-
vingerea că sistemul românesc de învățământ are nevoie de experți motivați să rezolve problema 
accesului redus la o educație de calitate. În plus față de cunoștințele aprofundate despre situația 
comunităților de romi, experții vizați trebuiau să aibă contacte directe cu acestea, să se bucure de 
încrederea lor, dar și de autoritate față de ne-romi. Potrivit EUMAP: “Ideea mediatorilor școlari romi 
în România a fost introdusă pentru prima oară în anii 1996–1997 de către ONG-ul Romani CRISS, 
împreună cu Institutul Intercultural Timișoara. Inspectorul pentru învățământul în limba romani, pro-
fesorul Gheorghe Sarău, a coordonat proiectarea fișei postului pentru mediatorii școlari“ (EUMAP, 
2007, 383). În anul școlar 1998–1999 mediatorii au fost instruiți și au lucrat în cadrul proiectul-pilot 
intitulat “A doua șansă pentru mai vechile abandonuri școlare”, care a fost inițiat de către Fundația 
pentru o Societate Deschisă România, și a continuat prin Centrul Educația 2000+. Datorită Directivei 
Guvernului nr. 721/14 mai 2004, ocupația de mediator școlar a fost introdusă în Codul Ocupațiilor din 
România (MECT, 2007). Cu toate acestea, în realitate, statutul mediatorilor a continuat să fie confuz. 
Ei au fost angajați de către școli sau de către inspectoratele școlare județene ca personal auxiliar. 
De la bun început au primit salarii foarte mici și au avut de înfruntat nesiguranța locului de muncă, 
în timp ce trebuiau să facă față unei munci foarte dificile. Responsabilitățile mediatorilor au inclus: 
oferta de sprijin pentru părinți și familiile de romi, încurajarea copiilor să participe la viața școlară, re-
prezentarea comunității de romi la școală și a școlii în cadrul comunității, consultarea părinților romi 
cu privire la sistemul educational, prevenirea și medierea conflictelor între familie și școală, creșterea 
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gradului de conștientizare în rândul autorităților cu privire la problemele romilor, promovarea valo-
rilor multiculturalității și a școlii incluzive. În mai 1998, Direcția Generală pentruPpredare în Limba 
Minorităților de la Ministerul Educației a numit un inspector școlar pentru romi. Un an mai târziu, o 
ordonanță ministerială a fost semnată în vederea angajării unui inspector școlar pentru romi la fieca-
re inspectorat județean. Această ultimă decizie a întâlnit obstacolele la nivel local. O altă ordonanță 
însă (nr. 4219/ 17 august 1999) a numit 23 de persoane pe aceste poziții. Aceasta a fost urmată de 
mai multe inițiative din partea Ministerului Educației de a reglementa poziția mediatorului școlar și a 
inspectorului pentru romi pe piața muncii.13

O altă manifestare concretă a politicii egalității de șanse a fost Programul “A doua șansă”, inițiat de 
Centrul Educatia 2000+ , în 1999, și lansat în anul 2000 ca program experimental. Acest program viza 
“prevenirea excluziunii sociale și profesionale a tinerilor din familii foarte sărace, care au abandonat 
învățământul obligatoriu și nu au atins competențele minime pentru obținerea unui loc de muncă”. 
Programul a fost inițial pilotat în 11 școli, pentru 350 de elevi, și a fost preluat de către Ministerul 
Educației în 2003, dobândind acoperire națională prin programul Phare” (EUMAP, 2007, 369). Con-
form reglementărilor din sistemului de învățământ românesc, în cazul în care o persoană este cu mai 
mult de doi ani mai în vârstă decât vârsta elevilor clasei, ea nu mai poate frecventa școala. Progra-
mul “A doua șansă” oferea celor care erau în această situație, încă o șansă, prin înființarea de clase 
speciale. Din păcate, fondurile publice pentru programul “A doua șansă” fiind precare a pus sub risc 
implementarea lui în momentul încetării sprijinului din partea Programului Phare. În plus, întreru-
perea acestui program din partea școlilor a fosr deseori justificată cu explicația lipsei de solicitări în 
acest sens.

Problemele de abandon școlar și de non-frecventare de către romi a școlii au fost vizate și de un 
alt document ministerial (Notificarea nr. 42 047/4 octombrie 2007). Aceasta a abordat nevoia de a 
motiva cadrele didactice în vederea organizării grădinițelor estivale pentru copiii romi și ne-romi care 
nu au fost înscriși în unitățile preșcolare și care doresc să se înscrie în învățământul primar. Proiectul 
grădinițelor estivale s-a lansat în anul 2001. Anterior, organizația Romani CRISS a inițiat un program-
pilot în acest sens, în cooperare cu Ministerul Educației și UNICEF România. Programul a fost gândit 
ca intervenție locală, cu scopul de a-i ajuta pe copiii ajunși aproape de vârsta școlarizării care nu au 
beneficiat de pregătirea oferită de grădinițe. Ulterior, Direcția Generală pentru Predare/ Învățare în 
Limbile Minorităților Naționale din cadrul Ministerului Educației, în colaborare cu Fundația Ruhama 
din Oradea, a obținut un sprijin generos din  partea Fondului Social European pentru un proiect de 
trei ani, intitulat “Toată lumea la grădiniță, toată lumea la școală”, pentru a organiza grădinițe de 
vară/estivale pentru 8000 de copii din România. Inițiatorii proiectului au apreciat că au găsit cheia de 
a atrage si motiva copiii să se înscrie la școală și că proiectul este un început bun pentru ei în viață și 
societate. 

Pe de altă parte, în timp ce educația segregată a romilor a fost recunoscută de către guvern ca un 
obstacol serios în fața oportunităților egale la educație, măsurile concrete pentru a diminua această 
segregare nu au fost proporționale cu amploarea problemei [...], numărul de mediatori școlari romi 

13  Hotărârea Guvernului nr. 1539/19 iulie 2007, Notificarea nr. 25 436/ 28 ianuarie 2008, Notificarea nr. 28859/26 martie 2007 ce 
conține descrierea atribuțiilor inspectorului şcolar pentru problemele educaţionale ale romilor, Notificarea nr. 28859/23 martie 
2007 etc.
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calificați rămânând foarte scăzut față de nevoile sistemului de învățământ [...]. Altă poziție creată să 
faciliteze măsurile pentru integrarea educațională a romilor – inspectorul școlar pentru  romi de la 
inspectoratele școlare județene – a rămas, de asemenea, partial valorificară, funcțiile de inspectori 
școlari romi nefiind clar definite, iar poziția  insuficient bugetată”(Decade Watch, 2008, 37–38).

III.2.1.2. Politicile pentru asigurarea învățământului în limba maternă și multiculturalismul

În 1998, Ministerul Educației a emis o ordonanță cu specificarea că limba romani trebuie privită ca o 
limbă minoritară, care poate fi predată patru zile pe săptămână în clasele I–IV și VI–IX, și cinci zile pe 
săptămână în clasa a V-a. În acest fel, statul a recunoscut oficial limba romani și a acceptat ca aceasta 
să fie predată în școli în clase de 15-25 de elevi, chiar și pentru grupuri mai mici. Măsura s-a aplicat 
începând cu anul școlar 1998/1999. Un raport al CEDIMR-SE (2000) se referea la această ordonanță, 
cu specificația că “va avea nevoie de timp” pentru a fi pusă în aplicare și ca să devină eficientă, dar că 
este sigur că numărul de școli în care predarea în limba romani are loc este în continuă creștere. 

În ceea ce privește ideea de interculturalitate, aceasta abia dacă a fost prezentă în reglementările 
guvernamentale din anii 1990. În această perioadă, studiul limbii și istoriei romani a fost considerat 
ca “dreptul romilor”. Evident, predarea în limba romani nu era posibilă fără profesori de etnie romă. 
Formarea lor a început abia în 1997. Din 1997, un total de 490 de studenți au fost înscriși la cursuri re-
gulate la Catedra de limbă și literatură romani din cadrul Facultății de Litere de la Universitatea Bucu-
rești. Din anul școlar 2007/2008, catedra a inițiat un curs la distanță cu aproximativ 60 de studenți pe 
an. Un raport notează: “În anul școlar 2005-2006, din 280 mii cadre didactice active în România, 490 
(0,18%) sunt profesori romii care au fost instruiți de către Ministerul Educației și partenerii acestuia 
între 2000 și 2005. Ei predau limba romani și istoria și cultura romilor, începând cu nivelul preșcolar 
și încheind cu liceul, elevilor care se identifică ca romi” (EUMAP, 2007, 387).

Formarea profesorilor ne-romi cu privire la cultura romani a început în 2004, fiind inițiată de către 
Ministerul Educației și Cercetării și Salvați Copiii România. Finanțarea pentru această inițiativă a fost 
asigurată de UNICEF România, Project on Ethnic Relations (Târgu-Mureș) și Departamentul pentru 
Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. În cadrul acestui program 450 de cadre didactice 
au beneficiat de stagii de formare” (EUMAP, 2007, 369). 

De-a lungul anilor, Ministerul Educației a finanțat mai multe activități extracurriculare referitoare 
la dreptul de a studia romani și de a învăța despre cultura romilor, inițiind în 2000 și un concurs nați-
onal anual de limba romani, ca olimpiadă școlară. Un concurs național de artă și creație roma pentru 
câștigătorii Olimpiadei a avut loc apoi pe litoralul Mării Negre, urmat de un festival de folclor traditio-
nal, organizat pentru prima dată în 2007 cu 170 de participanți, de concursul național “Diversitatea”, 
organizat în școli, în colaborare cu Project for Ethnic Relations și Departamentul de Relații Interetnice 
al Guvernului și de un concurs național de istoria și tradițiile romilor pentru cei care studiază aceată 
materie în școli.

Ideea de “curriculum multicultural” este o evoluție relativ recentă în politicile educaționale 
românești. Ordonanța Ministerului Educației nr, 3774/ 22 aprilie 2008 se referă la măsuri care recu-
nosc caracterul multietnic al societății românești. Aceste măsuri prevăd introducerea a două discipli-
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ne opționale în programa școlară: “Educație interculturală” la nivelul gimnazial și “Drepturile omului”, 
la liceu. Cadrul elaborării Ordonanței a fost Anul European pentru Dialog Intercultural (2008). Ideea 
educației multiculturale este consolidată prin Ordonanța nr. 1529/18 iulie 2007, care se referă la 
necesitatea de a dezvolta diversitatea în programa școlară. Această ordonanță definește drept obli-
gatorie introducerea de elemente de istorie a minorităților din România la disciplina istorie, atât la 
nivel gimnazial, cât și la cel liceal. 

 

III.2.1.3. Politici educaționale pentru desegregarea școlară

De-a lungul anilor 1990, autoritățile publice din domeniu încercau să ascundă practicile segregațio-
niste, afirmând că segregarea școlară nu este discriminatorie, chiar dacă încă de pe atunci cercetările 
privind școlile segregate au arătat impactul negativ al practicilor segregaționiste asupra accesului la 
educație de calitate al copiilor romi (Surdu, 1998). Abia în aprilie 2004 Ministerul Educației și Cerce-
tării a emis o notificare (nr. 29323), recunoscând și condamnând segregarea și invitând la colaborare 
cu inspectorul școlar pentru romi, în vederea dezvoltării unor planuri de acțiune pentru desegregare. 
Dar, desegregarea era încă dificil de aplicat din mai multe motive, inclusiv din cauza structurii admi-
nistrative descentralizate a sistemului de învățământ din România și a lipsei unui instrument legis-
lativ și administrative care să pedepsească segregarea. Inspectoratele școlare nu au tratat problema 
segregării suficient de serios. Ca urmare, “clase segregate au continuat să existe și părinții romi care 
doreau să își înscrie copiii în școli etnic mixte au continuat să fie direcționați în școlile lor segregate 
de cartier” (Andruszkiewicz, 2006, 6).

În 2006, organizația Romani CRISS și Agenția Împreună au elaborat și prezentat Comisiei Europene 
un raport de țară alternative despre modul în care problema segregării a fost tratată în România: “O 
problemă recunoscută oficial de către Ministerul Educației și Cercetării este segregarea elevilor pe 
criterii etnice în cadrul sistemului educațional. La data de 20 aprilie 2004, ca urmare a presiunilor 
venite din partea societății civile și altor actori, Ministerul Public a emis Notificarea nr. 29323, care 
interzicea segregarea copiilor romi în sistemul educațional. Notificarea condamnă segregarea ca pe 
o <formă severă de discriminare> și arată că o consecință a acesteia este accesul inegal la educația 
de calitate” (Raport Romani Criss, 2006, 21). Concret, notificarea prevede că “Segregarea este o for-
mă foarte gravă de discriminare. Cu excepția școlilor/claselor unde toate subiectele sunt predate în 
limba romani, segregarea în educație implică separarea intenționată sau neintenționată a copiilor 
romi de ceilalți copii în școli, clase, clădiri, astfel încât numărul copiilor romi este disproporționat mai 
mare decât cel al ne-romilor, în comparație cu raportul dintre copiii romi de vârstă școlară din totalul 
populației de vârstă școlară dintr-o zonă particulară”(ibid). Raportul arăta că, în ciuda recunoașterii 
oficiale a existenței segregării școlare, cazuri de segregare în educație sunt încă întâlnite la nivel de 
clase sau școli, în diferite regiuni din România. Raportul a recomandat inițierea unei campanii publice 
împotriva segregării în educație, care trebuia să se adreseze în primul rând reprezentanților MECT 
(profesorii și directorii de școli, inspectorii), părinților romi și ne-romi, societății civile și unui public 
larg. În același timp, organizațiile de romi au sugerat că “Notificarea 29323/ 2004 pentru desegregare 
trebuie să dobândească o mai mare putere juridică prin adoptarea unui Ordin al ministrului educației 
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sau a unei hotărâri de Guvern și că este necesar ca instanța să sancționeze cazurile de segregare, ast-
fel încât să se trimită mesajul clar că segregarea este ilegală și că poate avea repercusiuni ca urmare 
a încălcării legii” (ibid., 22).

În 2007, Romani CRISS a identificat și documentat alte cazuri de segregare școlară a romilor, și le-a 
prezentat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Pe atunci, Consiliul Național a definit 
cazuri de discriminare în două sate din județul Harghita, la o școală din județul Dolj și la două școli din 
Craiova. După aceasta, în februarie 2007, Romani CRISS a inițiat Memorandumul pentru cooperare în 
ceea ce privește accesul tinerilor romi din România la o educație de calitate prin desegregarea școlară. 
Acest document a fost semnat de către Ministerul Educației, Agenția Națională pentru Romi, Consiliul 
Național pentru Combaterea Discriminarii, OSCE/ODIHR, Centrul Romilor Amare Rromentza, Institutul 
Intercultural din Timișoara, Salvați Copiii - România, Centrul Regional PER și Fundația Ovidiu Rom. Toți 
co-semnatarii s-au angajat la elaborarea unei strategii cu privire la desegregare. Ca urmare a acestor 
demersuri la nivel național, Ministerul Educației a adoptat Ordonanța nr 1540/19 iulie 2007 privind pre-
venirea, eliminarea și interzicerea segregării școlare a copiilor romi. Ordonanța definește segregarea ca 
o formă gravă de discriminare, care are efecte negative asupra accesului copiilor la educație de calitate. 
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a adoptat apoi Ordinul nr. 1539/19 iulie 2007 privind an-
gajarea și activitatea mediatorilor școlari, și Ordinul nr 1529/18 iulie 2008 privind includerea problemei 
diversității culturale în curriculum-ul național. După toate aceste evenimente au existat mai multe alte 
inițiative care urmăreau să pună în aplicare politica de desegregarea în domeniul educației. European 
Roma Rights Center, de exemplu, observa că “eforturile de a plasa copiii romi din clase și școli separate 
în domeniul educației integrate au fost realizate în principal în cadrul proiectelor desfășurate de organi-
zațiile neguvernamentale (ex. în Bulgaria) și/sau în cadrul proiectelor Phare (în România), fără perspecti-
ve clare pentru transformarea activităților experimentale în politică a guvernului” (ERRC, 2007, 37–38). 
Pe de altă parte, este important de subliniat că și o formă de stimulent financiar, legată de educația 
integrată, a fost introdusă în România în 2005, dar și că, din păcate, astăzi ea nu mai este practicată. 
Ministerul Educației a introdus atunci între criteriile pentru acordarea gradației de merit și activitățile 
de desegregare. Din păcate, se oferea doar o opțiune, ceea ce nu implica și obligația de desegregare. 

Modul în care reglementările privind desegregarea s-au implementat a evidențiat caracterul li-
mitat al acestor măsuri, datorat în primul rând faptului că directorii de școli puteau considera că 
desegregarea nu este obligatorie. Cazurile identificate de către Romani CRISS în întreaga țară au fost 
aduse în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care mai târziu le-a recunoscut 
ca fiind cazuri de discriminare. 

Roma Participation Program (RPP) din cadrul Open Society Institute a avut și el un impact impor-
tant asupra sensibilizării cu privire la efectul negativ imens al segregării școlare, acordând un sprijin 
considerabil inițiativelor de desegregare din Europa Centrală și de Est. RPP “și-a îndreptat eforturile 
spre eliminarea segregării și spre promovarea accesului deplin la educația de calitate pentru romi. A 
militat pentru creșterea gradului de conștientizare privind această problemă la nivel internațional și 
național. A căutat să implice guvernele în formularea unor strategii coerente de desegregare, pentru 
că, fără participarea lor, procesul de desegregare s-a dovedit că nu este durabil. A sprijinit inițiativele 
ONG-urilor rome de a demonstra în mod concret că desegre-garea este posibilă și integrarea poate 
funcționa “(RPP, 2002, 5). 
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Din 2005 Roma Education Fund a jucat un rol major în sprijinirea programelor privind asigurarea 
desegregării școlare.

III.2.2. Programul „A doua șansă” până la apariția noii Legi a Educației Naționale

După cum am precizat anterior, punctul de plecare al programului programului „A doua șansă“este 
anul școlar 1999-2000, când, în cadrul unui proiect al Centrului Educația 2000+ , finanțat de Ministe-
rul Afacerilor Externe din Norvegia, a fost inițiat în învățământul obligatoriu un program de comba-
tere a marginalizării și excluderii sociale și profesionale a tinerilor care au abandonat învățământul 
obligatoriu și care nu au competențele minime necesare ocupării unui loc de muncă. Proiectul a fost 
continuat de către Ministerul Educației Naționale prin intermediul Programelor PHARE, după cum 
urmează:

a)  Programul PHARE 2001 RO 01.04.02: Accesul la educație al grupurilor dezavantajate, cu foca-
lizare pe romi, finanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României. 

Un obiectiv al acestuia a fost asigurarea celei de-a doua șanse în educație pentru persoanele care 
nu și-au finalizat studiile în învățământul obligatoriu (corecția abandonului).

  Valoarea adăugată de Programul PHARE 2001, față de cel din 1999 a constat în:
-  Modificări datorate schimbărilor legislative, în sensul adaptării programului în con-

textul extinderii învățământului obligatoriu la zece clase, modificarea programelor de 
formare profesională inițială de nivel 1 (dispariția școlilor de ucenici și înlocuirea lor 
cu școlile de arte și meserii, restructurarea calificărilor profesionale, adaptarea aces-
tora la cerințele pieței muncii);

-  Studii cu privire la structura programului „A doua șansă“ în România comparativ cu 
situația din alte țări europene;

- Elaborarea de materiale privind educația adulților;
- Includerea aspectelor privind educația adulților în formarea cadrelor didactice;
- Asigurarea unui sprijin financiar pentru școlile care au fost implicate în program.
În pofida acțiunilor întreprinse, s-au constatat că un număr mare de cursanți nu puteau 

participa la acest program, pentru că nu au finalizat învățământul primar. A apărut astfel ne-
voia de a crea cadrul legislativ pentru implementarea programului și la acest nivel.

b)  Prin noul program PHARE RO./2003/005-551.01.02 Acces la educație pentru grupuri dezavan-
tajate, cu aceeași finanțare, Ministerul Educației a avut în vedere extinderea mecanismelor 
deja create în cadrul Programului PHARE 2001, redefinind grupul-țintă și zonele de educație și 
intervenție prioritare, pe baza criteriilor socio-economice, culturale și educaționale.

 Ca valoare adăugată Programul PHARE 2003 aduce:
-  Crearea cadrului legislativ de organizare a programului „A doua șansă“: metodologia 

de organizare, noi planuri-cadru (Ordinul MECT nr. 5160/6.10.2005; Ordinul MECT nr. 
5333/25.10. 2005; Ordinul MECT nr. 5735/29.12.2005);



172

- Inițierea componentei „A doua șansă“ − învățământ primar;
- Elaborarea unui nou curriculum centrat pe competențe (noi programe școlare);
-  Elaborarea materialelor educaționale care să permită implementarea noului pro-

gram: ghidurile elevului/cursantului, ghidurile profesorului, ghiduri de evaluare.

c)  Programul PHARE RO.2004/016-772.01.01 Acces la educație pentru grupuri dezavan-tajate s-a 
concentrat pe modul în care acest programul este implementat în județe. În această direcție, 
eforturile Ministerului Educației s-au concretizat în asigurarea sprijinului instituțional și a consi-
lierii școlilor care derulau acest programul prin: 

-  Oferirea de materiale informative și de promovare a programului „A doua șansă“: 
Broșura de promovare a programului, construcția unei secțiuni speciale în cadrul si-
te-ului www. acceslaeducatie.edu.ro, pagina web pentru școli, pagina web pentru 
cursanți;

- Reeditarea de materiale-suport (ghidurile, alte materiale);
-  Editarea de noi materiale educaționale: Ghidul directorului de școală; „ABC-ul pro-

gramului „A doua șansă“;
-  Proces de monitorizare: chestionare pentru directorii școlilor, inspectorii școlari, ca-

drele didactice implicate în program, evaluarea materialelor educaționale, ghid pen-
tru intervievarea cursanților, mese rotunde la nivel județean;

- Formarea cadrelor didactice, inspectori, directori CCD, formatori etc.;
-  Seminar de formare a formatorilor de cadre didactice, în vederea stabilirii de persoa-

ne-resursă la nivel județean, capabile să livreze cursuri (printr-o ofertă a CCD-urilor) 
pentru cadrele didactice care predau în programul „A doua șansă“− Sinaia, august 
2007;

-  Completarea cadrului legislativ de desfășurare a programului, prin OMEN nr. 2268 
/28.09.2007 privind aplicarea programului „A doua șansă“ (în anul scolar 2005–2006 
programul   s-a derulat experimental în județele în care s-a implementat Programul 
PHARE „Acces la educație pentru grupuri dezavantajate“, iar în 2007 a fost revizuit și 
extins la nivel național);

-  Monitorizarea cursurilor de formare derulate la nivel județean și elaborarea planuri-
lor de acțiune ameliorative pentru județele vizitate;

-  Formarea coordonatorilor județeni ai programului „A doua șansă“, în cadrul unei 
consfătuiri organizate de MECT; 

-  Elaborarea fișei postului pentru persoane implicate în program la nivel județean și 
local.

Metodologia Programului a fost modificată prin Ordinul 5619 din 13 octombrie 2009.

d)  Prin Programul PHARE RO/2005/017-553.10.01.02.Acces la educație pentru grupuri dezavan-
tajate, MECI s-a concentrat, în continuare, pe implementarea programului în județe, obiectiv 
realizat prin monitorizarea implementării programului „A doua șansă“ în cele 19 județe care 
beneficiau de granturi în acest sens. 
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e)  Monitorizarea a continuat și cadrul  programului PHARE.RO/2006/018-147.01.01.02 „Evalu-
area impactului și diseminarea rezultatelor programelor PHARE.RO. Acces la educație pentru 
grupuri dezavantajate“ prin realizarea unei cercetări în perioada dec. 2008 – oct. 2009, care s-a 
finalizat cu elaborarea unui studiu de impact.

III.2.3. Formarea mediatorilor școlari și politicile educaționale integrative

a) Mediatorul școlar în legislația educațională integrativă:
- HG 522/2006 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind 

aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor ( în vigoare);
-  Ordinul MECT nr.1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și 

aprobarea metodologiei pntru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi (în 
vigoare, cu indicatori de incluziune);

- Ordinul MECT NR.1529/ 18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversității în curricu-
lum național (în vigoare);

- Ordinul MECT nr. 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare și de activitate ale media-
torului școlar (în vigoare);

b)  Mediatorul școlar: drepturi și obligatii (Anexa 2 la O.M.E.C.T. nr. 1539/19.07.2007):
c) Criteriile și metodologia pe baza cărora sunt identificate unitățile școlare în care se impune fur-

nizarea serviciilor de mediere scolară (criterii de tip: educational, socio-economic si cultural), 
conform Ordinului MECT nr. 1539/19.07.2007;

d) Modificări aduse, în acest context, de Notificarea nr. 25.436/28 ianuarie 2008 a MECT privind 
încadrarea mediatorului școlar. 

III.2.4. Educația incluzivă, nediscriminatorie, desegregată în Legea Nr. 1/201114  
(Legea Educației Naționale)

Pentru prima dată de după 1989, nediscriminarea este ridicată, prin Legea Nr.1/2011, Legea Educației 
Naționale, la rang de ideal educațional în România.

Această lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului funda-
mental la învățătură pe tot parcursul vieții, reglementând structura, funcțiile, organizarea și funcțio-
narea sistemului național de învățământ de stat, particular și confesional.

14 Legea nr. 1/2011/Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare: completată şi modificată prin Legea 
166/2011; reglementată de OUG 84/2012; abrogată parţial, completată şi modificată prin Legea 187/2012; completată şi 
modificată prin OUG 21/2012; abrogată parţial, completată şi modificată prin OUG 92/2012; completată şi modificată prin 
OUG 14/2013; modificată prin OUG 103/2013; abrogată parţial, completată şi modificată prin OUG 117/2013; modificată 
prin Legea 62/2013; completată prin Legea 206/2013; modificată şi completată prin OUG 16/2014; modificată şi completată 
prin OUG 49/2014; modificată prin OUG 83/2014; abrogată parţial, completată şi modificată prin OUG 94/2014; modificată 
prin Legea 1/2014.
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Legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cogni-
tive, capacități volitive și capacități acționale, cunoștințe fundamentale și cunoștințe, competențe și 
abilități de utilitate directă, în profesie și în societate.

Misiunea asumată de lege este de formare prin educație a infrastructurii mentale a societății ro-
mânești, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene 
și din funcționarea în contextul globalizării, și de generare sustenabilă a unei resurse umane naționa-
le înalt competitive, capabilă să funcționeze eficient în societatea actuală și viitoare.

Idealul educațional al școlii românești constă, portivit acestei legi organice, în dezvoltarea liberă, 
integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea 
unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvolta-
rea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune 
socială și pentru angajare pe piața muncii. Statul roman, se angajează să asigure, prin intermediul și 
pe bazele acestei legi, cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de 
învățământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă 
de discriminare. Drepturile sunt recunoscute în mod egal minorilor care solicită sau au dobândit o 
formă de protecție în România, minorilor străini și minorilor apatrizi a căror ședere pe teritoriul Ro-
mâniei este oficial recunoscută conform legii.

Conform acestei legi, principiile care guvernează învățământul preuniversitar și superior în Româ-
nia, precum și învățarea pe tot parcursul vieții sunt urmatoarele:

a) principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
b) principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde de 

referință și la bune practici naționale și internaționale;
c) principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și 

social-economice;
d) principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxi-

me, prin gestionarea resurselor existente;
e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicați 

direct în proces;
f) principiul răspunderii publice - în baza căruia unitățile și instituțiile de învățământ răspund 

public de performanțele lor;
g) principiul garantării identității culturale a tuturor cetățenilor români și al dialogului intercultural;
h) principiul asumării, promovării și păstrării identității naționale și a valorilor culturale ale 

poporului român;
i) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților nați-

onale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, 
lingvistice și religioase;

j) principiul asigurării egalității de șanse;
k) principiul autonomiei universitare;
l) principiul libertății academice;
m)  principiul transparenței - concretizat în asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultate-

lor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora;
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n) principiul libertății de gândire și al independenței față de ideologii, dogme religioase și doc-
trine politice;

o) principiul incluziunii sociale;
p) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
q) principiul participării și responsabilității părinților;
r) principiul promovării educației pentru sănătate, inclusiv prin educația fizică și prin practica-

rea activităților sportive;
s) principiul organizării învățământului confesional potrivit cerințelor specifice fiecărui cult re-

cunoscut;
t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare;
u) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al siste-

mului de învățământ.
Se poate observa cu ușurință că 11 din cele 21 de principii ale legii au legătură directă cu garan-

tarea și asigurarea educației incluzive, nediscriminatorii și nesegregate, principiul incluziunii sociale 
fiind afirmat și suținut categoric, ca principiu distinct.

Prin articolul 4, literele d) și e), educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților 
în România au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncți-
onal și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru formarea unei 
concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe 
stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omului (s.n, M.B.), în articolul 5 (1), făcându-se precizarea esențiuală 
că “În domeniul educației și al formării profesionale prin sistemul național de învățământ, dispozițiile 
prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte norma-tive. În caz de conflict între 
acestea se aplică dispozițiile prezentei legi.”

La art. 10, alineatul (1) al legii este precizat că în România “învățământul este serviciu de interes 
public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba română, precum și în limbile minorităților 
naționale și în limbi de circulație internațională”, iar la alineatul (2) că ”În fiecare localitate se organi-
zează și funcționează unități de învățământ sau formațiuni de studiu cu limba de predare română și/
sau, după caz, cu predarea în limbile minorităților naționale ori se asigură școlarizarea fiecărui elev 
în limba sa maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil,” Articolul 12, alineatul (1), (2), 
(3) și (6) stipulează foarte clar că statul susține antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții cu pro-
bleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale, acordând burse sociale 
de studii elevilor și studenților proveniți din familii defavorizate, precum și celor instituționalizați, în 
condițiile legii, garantând dreptul la educație al tuturor persoanelor cu cerințe educaționale speciale, 
învățământul special și special integrat fiind parte componentă a sistemului national de învățământ 
preuniversitar.

Conform acestei legi (art. 14.1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului proiectea-
ză, fundamentează și aplică strategiile naționale în domeniul educației, cu consultarea asociațiilor 
reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinților, structurilor aso-
ciative ale universităților și școlilor de stat, particulare și confesionale, Consiliului Minorităților Nați-
onale, sindicatelor reprezentative din învățământ, asociațiilor reprezentative ale elevilor, asociațiilor 
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reprezentative ale studenților, autorităților administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor 
neguvernamentale finanțatoare care susțin programe educative/federații ale furnizorilor de servicii 
sociale.

Art. 16 precizează că ”Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul 
primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, învățământul liceal 
devine obligatoriu până cel mai târziu în anul 2020” și că în scopul realizării finalităților educației și a 
formării profesionale prin sistemul național de învățământ, învățământul liceal de stat este generali-
zat și gratuit, iar art. 17 că ”Pe durata școlarizării în învățământul pre-universitar, cu excepția învăță-
mântului postliceal, copiii beneficiază de alocația de stat pentru copii, în condițiile legii”.

Autoritățile administrației publice locale asigură buna desfășurare a învățământului preuni-ver-
sitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea (art. 20, alin.1), neîndeplinirea de către 
autoritățile administrației publice locale a obligațiilor ce le revin în organizarea și funcționarea învă-
țământului preuniversitar sancționându-se conform legii.

Alte prevederi importante ale Legii Educației Naționale se referă la caracterul deschis al sistemului 
de învățământ (art. 21, alineatul 1), la garantarea dreptului la educație diferențiată, pe baza pluralismu-
lui educațional, în acord cu particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor (idem, alin.3), precum 
și la asigurarea organizării pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive 
medicale a învățământului la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală (art. 25, alin.4).

Pentru persoanele care depășesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei din învățământul primar 
sau gimnazial și care, din diferite motive, nu au absolvit acel nivel de învățământ până la vârsta de 14 
ani, legea asigură prin Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului apro-barea organizării 
de programe educaționale de tip “A doua șansă” (art. 29, alin.4 și art. 30, alin.2).

În secțiunea 12: Învățământul pentru persoanele aparținând minorităților naționale, la art. 45, 
legea prevede următoarele discriminări positive pentru copiii minorităților naționale:

-  Pe raza unei unități administrativ-teritoriale, cu mai multe unități de învățământ cu predare 
în limbile minorităților naționale, funcționează cel puțin o unitate școlară cu personalitate 
juridică, pentru fiecare limbă maternă, indiferent de efectivul de elevi.

-  În cazul unităților de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorităților naționa-
le, singulare în municipiu, oraș sau comună, se acordă personalitate juridică, indiferent de 
efectivul de elevi.

-  Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăța în limba lor maternă 
sunt sprijiniți prin decontul transportului la cea mai apropiată școală cu predare în limba 
maternă sau primesc cazare și masă gratuite în internatul unității de învățământ cu predare 
în limba maternă.

- În unitățile conexe învățământului preuniversitar din județele în care funcționează forme 
de învățământ în limbile minorităților naționale se asigură încadrarea cu specialiști și din 
rândul minorităților naționale, cu respectarea criteriilor de competență profesională.

- Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrală în limba minorităților 
naționale trebuie să facă dovada competenței profesionale în limba minorității naționale 
respective și au dreptul la pregătire și perfecționare în limba de predare, în țară sau în stră-
inătate. 
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- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură materiale didactice specifice 
disciplinelor predate în limba maternă.

- Pentru elevii aparținând minorităților naționale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sportului asigură manualele școlare, care pot fi: manuale elaborate în limba de predare a 
minorităților naționale și manuale traduse din limba română sau manuale de import, aviza-
te de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru titlurile needitate din 
cauza tirajului redus.

- În cadrul Institutului de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației, Cercetă-
rii, Tineretului și Sportului va funcționa și o secție de cercetare și inovare pentru învățămân-
tul cu predare în limbile minorităților naționale.

- În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minori-
tăților naționalei costul standard per elev și per preșcolar se calculează după un coeficient 
mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității na-
ționale sau a limbii minorității naționale. În cazul acestor unități se are în vedere izolarea 
lingvistică, geografică și numărul redus de elevi și preșcolari.

Iar la art. 46 că:
- În cadrul învățământului preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale toate 

disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepția disciplinei Limba și literatura română.
- În învățământul preuniversitar, activitatea de predare și de educare la Limba și literatura 

maternă, la istoria și tradițiile minorităților naționale respective și la Educația muzicală se 
realizează pe baza programelor și a metodologiilor specifice elaborate de colective de ex-
perți cunoscători ai limbii și ai culturii minorității naționale respective și aprobate, potrivit 
legii.

- Elevilor aparținând minorităților naționale, care frecventează unități de învățământ cu pre-
dare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere, și în con-
dițiile legii, ca disciplină de studiu, limba și literatura maternă, precum și istoria și tradițiile 
minorității naționale respective, ca parte a trunchiului comun. 

- În învățământul gimnazial cu predare în limbile minorităților naționale se introduce, ca dis-
ciplină de studiu, Istoria și tradițiile minorităților naționale respective, cu predare în limba 
maternă. 

- În programele și manualele de istorie se vor reflecta istoria ș| tradițiile minorităților națio-
nale din România.

La Secțiunea 13: Învățământul special și special integrat sunt prevăzute următoarele:
Art. 48

(1) Învățământul special și special integrat, organizat pentru persoanele cu cerințe educațio-
nale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al ministrului edu-
cației, cercetării, tineretului și sportului, se realizează pentru toate nivelurile de învățământ, 
diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.

(2) Învățământul special și special integrat este gratuit și este organizat, de regulă, ca învăță-
mânt cu frecvență. În funcție de necesitățile locale, acesta se poate organiza și sub alte 
forme, în conformitate cu legislația în vigoare.
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(4) Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaționale și de asistență, 
oferite copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Art. 49 
(1)  Învățământul special se organizează, după caz, în unități de învățământ special și în unități 

de învățământ de masă.
(2) Învățământul special integrat se poate organiza în clase speciale și individual sau în grupe 

integrate în clase de masă. Efectivele formațiunilor de studiu din învățământul special și 
special integrat sunt stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în 
funcție de tipul și gradul deficienței.

(5) Conținuturile învățământului special și special integrat, demersurile didactice, precum și 
pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul educației 
copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Minis-
terul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 51
(6) Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, 

beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și itinerante, de la caz la 
caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către CJRAE/CMBRAE și se re-
glementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tine-
retului și Sportului. 

(7) Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ spe-
cial sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de 
asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a 
cazarma-mentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii 
aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau 
centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor ge-
nerale județene/a municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Art. 53
Învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de 

asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și 
gradului de dizabilitate și aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 54
(1) În funcție de evoluția copilului se pot face propuneri de reorientare dinspre școala specială 

spre școala de masă și invers.
(8) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză 

sau de către părinții copilului/tutorele legal instituit și de către psihologul școlar. Decizia de 
reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul fami-
liei sau al susținătorului legal.

În vederea obținerii unei calificări și a integrării în viața activă a tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Fa-
miliei și Protecției Sociale organizează ateliere protejate.
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Conform prevederilor Legii Nr. 1/2011, art. 68 (1), curriculumul național pentru învăță-mântul pri-
mar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a 
elevului. Dintre acestea, cel puțin patru se referă explicit la incluziune, nediscriminare și la minorități, 
respectiv: competențele de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților 
naționale, competențele de comunicare în limbi străine, competențele sociale și civice și competen-
țele de sensibilizare și de expresie culturală.

La art. 85 (2) legea prevede că “Statul subvenționează toate costurile aferente frecventării liceului 
pentru elevii provenind din grupuri socio-economice dezavantajate, precum și pentru cei care frec-
ventează învățământul profesional, inclusiv pentru perioada stagiilor de pregătire practică. Modali-
tatea de subvenționare și criteriile de acordare a subvenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, 
inițiată de Ministerul Educației Naționale“. 

Noua Lege a Educației Naționale prevede și servicii de consultanță pentru educație incluzivă, ser-
vicii ce sunt furnizate în mod gratuit prin intermediul centrelor școlare de educație incluzivă (art. 99, 
lit. e), legiferând și forme și modalități de stimulare a competiției între unitățile școlare, “competiții 
bazate  pe evaluarea instituțională a fiecărei unități de învățământ după două axe majore: incluziune 
și performanță. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a șco-
lilor pe 5 niveluri: “Excelent”, “Foarte bun”, “Bun”, “Satisfăcător” și “Nesatisfăcător”. Sunt premiate 
atât școlile cu excelență în incluziune, cât și cele cu excelență în performanță, de stat, particulare sau 
confesionale. Școlile care obțin calificativul “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător” se supun monitorizării 
în vederea creșterii performanțelor“(art. 109, alin. (1), lit.a).

III.2.5. Educația incluzivă în reglementările și documentele  
subsecvente Legii Nr. 1/2011 (Legea Educației Naționale)

3.2.5.1. Reglementări privind asistența socială, organizarea și funcționarea  
învățământului special și special integrat

Ne vom referi în acest subcapitol la Legea nr. 292/2011 (Legea asistenței sociale15), la Regulamentul 
de organizare și funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență 
educațională (Anexă la Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5418/08.11.200516) și la ordi-
nele de ministru nr. 5573/2011 și 5574/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a 
învățământului special și special integrat, respective la Metodologia de organizare a serviciilor de spri-
jin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul 
de masă.

Prin analiza și prelucrarea informațiilor din aceste reglementări vom extrage definiții și abordări 
care descriu instituțiile și/sau mecanismele instituționale create pentru promovarea lor.  

15 Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială în Romania (Abrogată prin Legea 47/2007, abrogată și 
aceasta prin Legea 292/2011, în vigoare).

16  Abrogat prin Ordinul 5555/2011, modificat și completat prin OMEN Nr. 3608/2014.
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Legea Nr. 292/2011 (Legea asistenței sociale)
În Legea nr. 292/2011 sunt de identificat următorii termeni și următoarele concepte-cheie în ana-

liza politicilor educaționale din domeniul incluziunii: grupul vulnerabil, nevoia specială, procesul de 
incluziune socială și procesul de integrare socială, iar ca mecanisme instituționale: măsurile de preve-
nire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială, măsuri înscrise în cadrul mai general de 
acțiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială.

Articolul 6 din Legea Nr. 292/2011 (Legea asistenței sociale) definește termenii menționați mai 
sus, după cum urmează:

- grupul vulnerabil ca desemnând persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capaci-
tatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situații de boală, dizabilitate, 
sărăcie, dependență de droguri sau de alcool, ori a altor situații care conduc la vulnerabili-
tate economică și socială;

- nevoia specială ca ansamblul de cerințe indispensabile pentru asigurarea integrării sociale 
a persoanelor care, din cauza afecțiunilor de sănătate, genetice sau dobandite pe parcursul 
vieții, prezintă o dizabilitate, precum și a persoanelor care, din diverse motive de natură 
socială sunt dezavantajate în dezvoltarea personală;

- procesul de incluziune socială ca reprezentând ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensi-
onale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, 
informării-comunicarii, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii exclu-
ziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, 
sociale, culturale și politice ale societății;

-  procesul de integrare socială ca reprezentând interactiunea dintre individ sau grup și me-
diul social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcțional al părților,

Articolul 53 al aceleiași legi se referă la Măsurile de prevenire și combatere a sărăciei și a riscului de 
excluziune socială înscrise în cadrul mai general de acțiuni multidimensionale ale procesului de inclu-
ziune social prin care se asigură oportunitățile și resursele necesare pentru participarea persoanelor 
vulnerabile în mod deplin la viața economică, socială și culturală a societății, precum și la procesul de 
luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile fundamentale, menționându-se că pen-
tru prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, prin politicile publice inițiate 
statul asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la 
locuință, la asistență socială și medicală, la educație și la loc de muncă.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor județene/al municipiului București de re-
surse și de asistență educațională (CJRAE/CMBRAE)

Documentul descrie structurile de tipul centrelor județene/al municipiului București de resurse 
și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE) și centrele școlare pentru educație incluzivă, definind și 
concepte referitoare la incluziunea și integrarea școlară, la educația specială, la dizabilitate, incapa-
citate și deficiență. 

Redăm în continuare câteva extrase din acest act normativ: 
CJRAE/CMBRAE coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean/al munici-piului Bucu-

rești, activitatea centrelor de asistență psihopedagogică și a cabinetelor de asistență psihopedagogi-
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că, a centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare, colaborează cu centrele școlare pentru educație 
incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaționale specializate, coordonează, monitorizează și 
evaluează servicii specializate de mediere școlară.

Articolul 5 descrie obiectivele activității CJRAE/CMBRAE, după cum urmează:
(a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/ tinerilor, 

indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale;
(b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție 

de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
(c) informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico-edu-

cative;
(d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor 

în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională;
(e) implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală-familie-comunitate, 

ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
(f) organizarea elaborării de studii privind abandonul școlar, comportamentul deviant juvenil, 

anturajul negativ, activitățile extrașcolare/timpul liber;
(g) organizarea de programe și proiecte antiviolență în mediul educațional.

Articolul 8 menționeză că aceste centre (CJRAE/CMBRAE) dezvoltă:
(a) servicii de asistență psihopedagogică și de orientare școlară și profesională, furnizate prin 

centrele județene și prin cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;
(c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala specială spre școala de masă și 

invers, prin intermediul comisiei de orientare școlară și profesională, la propunerea ser-
viciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

(d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari;
(e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare pentru edu-

cație incluzivă.

Anexa 3 Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor școlare pentru educație 
incluzivă definește termenii și sintagmele specifice învățământului special și special integrat după 
cum urmează:

(a) deficiență: absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții anatomice, fi-
ziologice sau psihice a individului, rezultând în urma unei maladii, unui accident ori a unei 
perturbări, care îi împiedică participarea normală la activitate în societate;

(b) incapacitate: limitări funcționale cauzate de disfuncționalități, deficiențe fizice, intelectuale 
sau senzoriale, de condiții de sănătate ori de mediu și care reduc posibilitatea individului de 
a realiza o activitate motrică sau cognitivă ori un comportament;

(c) dizabilitate: rezultatul sau efectul unor relații complexe dintre starea de sănătate a indivi-
dului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui 
individ;
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(d) educație specială: ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor, activităților 
de învățare și asistență complexă de recuperare compensare psihoterapeutică, medicală, 
socială și culturală, adaptate persoanelor care nu reușesc independent să atingă, temporar 
sau pe toată durata școlarizării, un nivel de dezvoltare corespunzător vârstei, pentru forma-
rea competențelor de bază în vederea pregătirii pentru viața de adult;

(e) integrare școlară: procesul de adaptare a persoanei cu cerințe educaționale speciale la 
normele și cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a unor relații afective pozitive cu 
membrii grupului școlar (clasa) și de desfășurare cu succes a activităților școlare;

(f) incluziune școlară - procesul permanent de îmbunătățire a serviciilor oferite de unitățile de 
învățământ pentru a cuprinde în procesul de educație toți membrii comunității, indiferent 
de caracteristicile, dezavantajele sau dificultățile acestora;

(g) cerințe educaționale speciale (CES) - necesități educaționale suplimentare, comple-men-
tare, care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și celor caracteristice 
unei anumite deficiențe sau tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență complexă.

Centrul școlar pentru educație incluzivă17este definit ca structura organizatorică de bază care are 
ca scop instruirea, educarea, recuperarea și integrarea socială a copiilor, elevilor și tinerilor. Un rol 
aparte în arhitectura instituțională a acestor centre îl au comisiile interne de expertiză complexă care 
sprijină comisiile de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE în luarea 
unor decizii corecte, în interesul suprem al copilului.

 
În Ordinul 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a învățământului special și special integrat, Art. 20 lit. d), e), f) se insistă asupra accesu-
lui la educație al tuturor copiilor cu CES sau cu alte tipuri de cerințe educaționale, asupra nevoii de 
egalizare a șanselor și de asigurare a educației de calitate similare celei oferite copiilor de aceeași 
vârstă din școlile de masă, iar în Ordinul nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Meto-
dologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe adaptarea curriculară ca proces de co-
relare a conținuturilor componentelor curriculumului național cu posibilitățile elevului cu CES, din 
perspectiva finalităților procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia. Sunt, în 
acest sens, de menționat inadvertențe de definire și interpretare între cele două documente și chiar 
în interiorul lor, inadvertențe ce pot duce, din cauza modului de organizare a învățământului special 
și special integrat, la diagnosticarea abuzivă a copiilor ca având CES pe criterii de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie sau de apartenență la o categorie defavorizată. Aici ar fi de analizat de către echi-
pe de specialiști și factori de decizie mecanismul insidios și greu de dovedit prin care sunt evaluați 
și diagnosticați unii copii ca având CES, știindu-se faptul că în prezent se lucrează cu trei tipuri de 
diagnostic pe care îl primește copilul cu CES: un diagnostic medical, un diagnostic psihologic și un di-
agnostic educațional. Diferența o poate  face (și o face de cele mai multe ori) opțiunea părinților care 
solicită orientarea copilului spre învățământul special din alte motive (materiale, financiare, sociale).

17  Ca observație în ceea ce privește atribuirea diverselor denumiri acestor insituții școlare menționăm că, dacă în anii 2000 se 
insista pe denumiri de tipul centre de resurse și documentare privind educația incluzivă/integrată, odată cu Legea Educației 
Naționale din 2011 se impune sintagma centru școlar pentru educație incluzivă. 
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Ceea ce creează confuzie în continuare este faptul că educația specială și specială integrată sunt 
prezentate ca singura modalitate prin care copiii cu alte cerințe educaționale se pot adapta, integra 
școlar, profesional și social. Tendința generală este de a lua în considerare doar partea cu copiii cu 
CES, ceilalți cu alte tipuri de cerințe educaționale fiind prezentați ca nefiind la fel de importanți. 
De precizat că educația specială, așa cum este definită în Regulamentul de organizare și funcți-
onare a Centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațio-nală, pe 
lângă programele, activitățile de învățare și asistență complexă de recuperare și compensare psi-
hoterapeutică și medicală, include și programe sociale și culturale adaptate persoanelor care nu 
reușesc independent să atingă, temporar sau pe toată durata școlarizării, un nivel de dezvoltare 
corespunzător vârstei, pentru formarea competențelor de bază în vederea pregătirii pentru viața de 
adult. Un alt aspect care merită reținut și corectat pe viitor este menționat în Art. 18, care susține  
formarea priceperilor și a deprinderilor funcționale utile integrării sociale, profesionale și vieții cul-
turale în comunitate și asigurarea șanselor și a condițiilor pentru continuarea pregătirii școlare pe 
diferite trepte de învățământ. Concepte precum egalizarea șanselor, accesul la educație și educație 
de calitate (Art. 20)  sunt prezentate în Art. 76 printre alte tipuri de dificultăți de învățare, respectiv 
printre cele de adaptare și integrare, acestea nefiind specificate ca făcând parte din alte tipuri de 
cerințe educaționale, pentru a respecta egalitatea de șanse elevii cu dificultăți de învățare ar trebui 
să beneficieze și ei de educație remedială. De asemenea, nu există în legislația discutată o definire 
clară aceea ce semnifică sintagma copii cu alte tipuri de cerințe educaționale, așa cum există pen-
tru copiii cu cerințe educative speciale. Este un concept de nișă, sub umbrela căruia ar putea să fie 
incluși copiii vulnerabili, așa cum sunt aceștia definiți în Legea asistenței sociale. Ideea este că acești 
copii, catalogați ca fiind cu alte cerințe educaționale, ar trebui integrați în învățământul de masă, cu 
oferire de suport educațional adecvat.

III.2.5.2. Programul „A doua șansă” după apariția noii Legi a Educației Naționale

Astăzi, programul „A doua șansă”- învățământ primar,  funcționează în temeiul Art. 29 (4) din Legea 
Educației Naționale (Legea Nr. 1/2011), iar programul „A doua șansă”- învățământ secundar inferior, 
în temeiul Art. 30 (2) din aceeași lege. 

În baza acestor prevederi legislative, prin Ordinului M.E.C.T.S. Nr. 5248/31.08.2011 privind apli-
carea programului „A doua șansă“, au fost elaborate și aprobate metodologia privind organizarea 
procesului de învățământ în cadrul programului „A doua șansă“ pentru învățământul primar, anexa 
nr. 1, la Ordin, planul-cadru de învățământ pentru programul „A doua șansă“ pentru învățământul 
primar, anexa nr. 2, la Ordin, metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul 
programului „A doua șansă”- învățământ secundar inferior, anexa nr. 3 la Ordin și planul-cadru de 
învățământ pentru programul “A doua șansă”- învățământ secundar inferior, anexa nr. 4 la Ordin, ur-
mate de OMECTS Nr. 5528/04.10.2011 privind aprobarea programelor școlare integrate prin care se 
realizează educația de baza în cadrul programului „A doua șansă” - învățământ primar și de OMECTS 
Nr. 5529/04.10.2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază în cadrul pro-
gramului „A doua șansă” – învățământul secundar inferior.
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Revizuirea și dezvoltarea programului „A doua șansă” s-a continuat în cadrul proiectului „Educa-
ție, calificare și facilitarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc sau în situație 
de abandon școlar” din cadrul Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013, axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major 
de intervenție 2.2 ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”. Modificările aduse programului 
„A doua șansă”  prin acest proiect sunt la nivel de metodologie, plan-cadru, curriculum și materiale 
educaționale. 

Elemente novatoare introduse la nivelul metodologiei prin proiectul „Educație, calificare și facili-
tarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și tineri cu risc sau în situație de abandon școlar” 
sunt după cum urmează:

a) Pregătirea profesională în calificări de nivel 2, după parcurgerea stagiilor de practică:
- Absolvenții Programului „A doua șansă”, pentru învățământul secundar inferior, care ur-

mează stagiul de pregătire practică de 720 de ore și care susțin și promovează examenul de 
certificare a competențelor profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională de 
nivel 2. Stagiile de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 
se organizează conform prevederilor metodologiei, aprobată prin OMECTS Nr. 5730/2010, 
cu aplicarea programelor școlare pentru stagiile de pregătire practică în vederea dobândirii 
unei calificări profesionale de nivel 2, aprobată prin OMECTS Nr. 3646/04.02.2011.

- Absolvenții Programului „A doua șansă”, pentru învățământul secundar inferior, care nu 
parcurg stagiile de pregătire practică sau nu promovează examenul pentru certificarea 
competențelor profesionale beneficiază de o recunoaștere parțială a pregătirii profesiona-
le, prin recunoașterea adeverințelor de modul și prin nominalizarea competențelor profe-
sionale dobândite în portofoliul personal pentru educație permanentă, care să le permită 
continuarea studiilor în sistemul de formare continuă a adulților.

b) Adaptarea la noua structură a învățamântului obligatoriu, respectiv la curriculumul pentru ci-
clul inferior al învațământului liceal, filiera tehnologică, și nu la curriculumul pentru Școala de 
Arte și Meserii, curriculum aprobat prin OMECTS Nr. 3330 și 3331/2010.

c) Alocarea de credite profesionale pentru fiecare modul. Întregului program i-au fost alocate 100 
de credite, conform planului-cadru pentru programul „A doua șansă”, învățământ secundar 
inferior. La acest număr de credite se adaugă creditele corespunzătoare parcurgerii celor 720 
de ore din stagiile de practică, respectiv creditele alocate limbii materne, în cazul în care pro-
gramul se desfășoară în limbile minorităților naționale.

d) O nouă procedură de evaluare, incluzând evaluarea inițială, evaluarea curentă, forma-tivă și 
evaluarea finală de modul, pentru educația de bază. În cadrul sesiunilor de evaluare programa-
te în cursul unui an școlar elevii pot susține evaluări la modulele nepromovate, indiferent de 
numărul acestora.

e) Modificarea numărului de ore și a numărului de credite alocate disciplinelor prin planul- cadru, 
în sensul în care disciplinelor Limba și literatura maternă și Limba și literatura română li s-au 
alocat același număr de ore, același număr de credite, ele fiind pe aceeași poziție în planul-ca-
dru de învățământ.
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f) Alocările orare și de credite ale tuturor disciplinelor au suferit modificări în funcție de schimbă-
rile intervenite în organizarea învățământului preuniversitar prin transformarea Școlii de Arte 
și Meserii în liceu tehnologic.

g) Introducerea unor pachete cu discipline opționale cu alocare de credite. Acestea sunt oferite 
elevilor din programul ”A doua șansă”, învățământul secundar inferior, în cadrul anului IV de 
studiu. Elevul trebuie să opteze pentru parcurgerea unuia din pachetele de discipline opționa-
le. Indiferent de opțiune, parcurgerea modulelor din interiorul pachetului ales îi asigură elevu-
lui obținerea a 6 credite.

h) Modificari legate de studiul limbilor moderne, în sensul în care grupul de elevi poate opta pentru 
studierea uneia din două discipline, ca limbă modernă 1. În această situație se va respecta numărul de 
ore și alocarea de credite, pe anii de studiu conform planului-cadru de învățământ, indiferent pentru 
care dintre cele două limbi moderne se face opțiunea. Cealaltă limbă modernă va avea statutul de 
limbă modernă 2 și vor fi respectate numărul de ore și alocarea de credite pe anii de studiu din planul-
cadru. În cazul în care programul “A doua șansă”, pentru învățământul secundar inferior se organizează 
în una din limbile minorităților naționale, studiul disciplinei limba modernă 2 rămâne la decizia școlii. 
Aceasta va fi oferită dacă există cel puțin 8 solicitări scrise ale elevilor, în acest sens.

i) Revizuirea programelor școlare și elaborarea unor noi programe școlare. Programele școlare 
revizuite: programa pentru Limba și literatura română, engleză, matematică, științe, istorie, 
geografie, cultură civică/educațue antreprenorială

j) Elaborare de programe școlare noi pentru franceză, arte, TIC, consiliere și orientare.
k) Curriculum integrat și novator pentru disciplina Arte (educația muzicală și educația plastică în 

curriculum integrat).
l) Restructurarea ghidurilor și elaborarea de noi ghiduri ale elevului și profesorului (59 de ghiduri 

ale elevului și ale profesorului, din care 40 revizuite și 19 ghiduri noi, inclusiv un ghid de adap-
tare curriculară pentru pregatirea profesională).

O mențiune importantă: în toate județele în care s-a implementat și monitorizat programul  
„A doua șansă” există strategii pentru asigurarea accesului la educație pentru grupurile dezavanta-
jate. Unele au fost elaborate pe parcursul derulării proiectelor PHARE, altele sunt actualizate. Majo-
ritatea sunt publicate pe website-ul inspectoratelor școlare, toate menționând programul „A doua 
șansă” (ADȘ) ca obiectiv distinct. Spre exemplu, județul Cluj: “Până  în 2012, orice unitate de învăță-
mânt preuniversitar din rețeaua școlară a județului Cluj va putea fi certificată ca ȘCOALĂ INCLUZIVĂ” 
sau “Lectorate pentru părinții proveniți din comunități dezavantajate, fără ocupație, cu studii obliga-
torii nefinalizate, fără calificare, în vederea recrutării pentru programul “A doua șansã” (Strategia ISJ 
Cluj – Educație incluzivă, 2009–2012).

Practica a dovedit că rolul inspectoratelor școlare județene în implementarea, optimizarea și mo-
nitorizarea  programelor de tip “A doua șansã” este hotărâtor, fiind de competența acestora să aprobe 
plata cadrelor didactice ce lucrează în program, să sprijine coordonatorii județeni ADȘ, să introducă 
în evaluarea instituțională criterii și punctaje pentru implicare în programul ADȘ, precum și să ofere 
informații și consultanță în legătură cu aceste programe recuperatorii și remediale. 

Din acest punct de vedere, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a oferit și poate oferi în continuare 
exemple de bune practici.
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3.2.5.3.Educația incluzivă din perspectiva reglementărilor privind circumscripțiile școlare,  
înscriera copiilor în clasa pregătitoare, a normelor metodologice  
privind determinarea costului standard per elev și a criteiilor de evaluare școli și cadre didactice

Existența circumscripțiilor școlare este o moștenire a sistemului de învățământ anterior anului 1989, 
fiind păstrată pentru a se asigura accesul copilului mic la unitatea școlară cea mai apropiată de domi-
ciliu și reglementată cel mai recent, în temeiul art. 23 și 29 din Legea Educației Naționale (Legea Nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare), prin Ordinul MEN nr. 3111/2014 privind aproba-
rea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățămân-tul primar pentru anul scolar 
2014-2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 115 din 17 februarie 2014.

Conform acestor reglementări normative, circumscripțiile școlare sunt constituite cu aprobarea 
inspectoratelor școlare și a autorității locale, la propunerea unităților de învățământ, care pot adă-
uga criteriului principal – acela privind adresa de domiciliu sau de reședință a părinților/tutorilor/
întreținătorilor legali ai copiilor de vârstă școlară – și criterii specifice de departajare ce trebuie aviza-
te de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate de către consiliul de administrație 
al acestuia. 

În acest fel, deși învățământul primar este obligatoriu și deși art. 2 al Metodologiei preve-
de că “(2) Numărul de locuri care se alocă, prin cifra de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în 
învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a 
începe învățământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc. “(s.n., M.B.), copiii din zone defa-
vorizate, fără acte de domiciliu, au toate șansele să rămână neșcolarizați sau să fie școlarizați ad-hoc 
în condiții certe de segregare.

Metodologia le-ar putea da, totuși, o speranță, în sensul în care la aliniatul (3) se prevede că 
“(3) Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în 
interesul educațional al elevului și în limitele legii.“

Rezultă, așadar, că în aceste situații, soluția se află la inspectoratele școlare.
În ceea ce privește costul standard per elev, acesta este stabilit anual prin hotărâre de guvern, 

privind aprobarea normelor metodologice de determinare a acestui cost, cea mai recentă hotărâre 
în acest sens fiind HG Nr. 9/2015, privind modificarea HG nr. 72/2013, publicată în M. Of. Nr. 39 din 
16.01.2015. Hotărârea prevede coeficienții de diferențiere care se aplică numai elevilor cu cerințe 
educaționale speciale, integrați în unitățile de învățământ de masă și care urmează curriculumul în-
vățământului de masă, conform Anexei 4 la sus-numita hotărâre.

Referitor la evaluarea instituțională, aceasta este reglementată de Legea 87/2006 privind aproba-
rea, modificarea și completarea OUG 75/2005, de HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de 
autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standar-
delor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar, publicată în MO 
nr. 38/18.01.2007, de HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în 
vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, publicată 
în MO nr. 59/ 25.01.2007 și de HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a 
indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, 
publicată în MO nr. 822/ 08.12.2008.
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Legea Nr.1/2011 (Legea Educației Naționale), cu modificările și completărlie ulterioare, prevede 
forme și modalități de stimulare a competiției între unitățile școlare, “competiții bazate pe evaluarea 
instituțională a fiecărei unități de învățământ după două axe majore: incluziune și performanță. În 
urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a școlilor pe 5 niveluri: 
“Excelent”, “Foarte bun”, “Bun”, “Satisfăcător” și “Nesatisfăcător”. Sunt premiate atât școlile cu ex-
celență în incluziune, cât și cele cu excelență în performanță, de stat, particulare sau confesionale. 
Școlile care obțin calificativul “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător” se supun monitorizării în vederea 
creșterii performanțelor“(Art. 109, alin. (1), lit.a). În pofida acestui fapt niciunul dintre cei 43 de indi-
catori de evavaluare a calității instituției de învățământ preuniversitar nu se referă explicit și prioritar 
la educația incluzivă.   

Situația se repetă și în ordinele de ministru privind evaluarea cadrelor didactice, proces reglemen-
tat prin OMEC 6143/2011, OMECTS 4613/2013 și OMEN 3597/2014, în anexele cărora fișele-cadru 
de evaluare nu fac nicio referire la implicarea sau neimplicarea cadrului didactic/ didactic auxiliar în 
activități și/sau forme de educație incluzivă.

3.2.5.4. Educația incluzivă din perspectiva noului Regulament de organizare și  
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, dec. 2014

Referindu-se implicit sau explicit la educația incluzivă, Regulamentul de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat în 15 decembrie 2014, prin Ordinul Minis-
terului Educației Naționale Nr. 5.115, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 
ianuarie 2015, precizează în capitolul 1 următoarele: 

- Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, 
promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și 
asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată 
a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și com-
pletările ulterioare;

- Inspectoratele școlare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după con-
sultarea autorităților administrației publice locale, circumscripțiile școlare ale unităților de 
învățământ care școlarizează grupe/clase din învățământul preșcolar, primar și gimnazial;

- Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în proximitatea unității 
de învățământ și arondate acesteia, în vederea școlarizării preșcolarilor/elevilor din învă-
țământul preșcolar, primar și gimnazial;

- Unitățile de învățământ în cadrul cărora funcționează clase din învățământ obligatoriu sunt 
obligate să școlarizeze în învățământul primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planu-
lui de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de 
învățământ respective, înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal;

- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o 
altă unitate școlară cu clase de învățământ primar sau gimnazial, decât cea la care domici-
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liul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal și se aprobă de către consiliul de administrație al unității 
de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după 
asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a unității de învățământ respective. 
Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, ela-
borate de Ministerul Educației Naționale.

Mai departe, în Capitolul 2 ROFUIP prevede: 
- Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea proce-

sului de învățământ în cadrul programului „A doua șansă” sunt reglementate prin metodo-
logie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale;

- Prin hotărârea consiliului de administrație, la cererea părinților, unitățile de învățământ pot 
organiza activități cu elevii înainte sau după orele de curs, prin programul „Școală după 
școală”;

- Programul „Școală după școală” se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educației naționale.

Apoi în Capitolul 3, secțiunea 2 se afirmă:
- La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza ho-

tărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității.

- Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii 
incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diver-
sitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și 
excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine 
culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția 
HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația 
pentru prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea feno-
menului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o 
condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive (s.n., M:B);

- La nivelul unităților de învățământ preșcolar, primar și secundar inferior, comisia este for-
mată din 3 membri: două cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau 
susțină-torilor legali. La nivelul învățământului secundar superior și terțiar nonuniversitar 
comisia este formată din 5 membri: trei cadre didactice, un reprezentant al părinților, tuto-
rilor sau susținătorilor legali și un reprezentant al elevilor. La ședințele de lucru ale comisiei 
sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai 
organizațiilor non-guver-namentale cu activitate în domeniul drepturilor omului;

- Principalele responsabilități ale comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
promovarea interculturalității sunt următoarele:
	elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și pro-

movarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în 
unitatea de învățământ;
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	colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, consiliul elevi-
lor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pen-
tru Combaterea Discriminării, organizații non-guvernamentale în domeniul drepturilor 
omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare 
și a promovării interculturalității;

	propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care 
să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

	elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze com-
porta-mentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de 
învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, con-
secvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

	identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare 
a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliu-
lui profesoral, după caz;

	prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 
respectarea principiilor școlii incluzive;

	sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
	monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discri-

minării și promovarea interculturalității;
	elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
	elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discrimina-
re și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discri-
minării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de 
învățământ;

Inspectoratele școlare monitorizează activitatea comisiilor de combatere a discriminării din cadrul 
unităților de învățământ. 

Titlul VII. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar
Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari ai educației
Secțiunea 1. Drepturile beneficiarilor primari ai educației

- Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând 
Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate frec-
venta, în condițiile prevăzute de lege, orice formă de învățământ în limba română, în limbile 
minorităților naționale sau în limbi de circulație internațională, indiferent de limba sa ma-
ternă și de limba în care a studiat anterior;

- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și 
de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației;

- Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la 
imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor;

-  Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau perso-
nalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor;
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- Antepreșcolarii și preșcolarii pot beneficia de unele măsuri de protecție socială (hrană, su-
praveghere și odihnă) pe durata parcurgerii programului educațional în cadrul unității de 
învățământ respective, în condițiile stabilite de legislația în vigoare;

-  În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuni-
versitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu 
și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională;

- Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori 
cu alte persoane juridice sau fizice;

-  Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de 
învățământ de stat, în condițiile legii;

- Statul susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe 
aceia cu cerințe educaționale special;

- Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat și particulare autori-
zate/acreditate și confesionale beneficiază de asistență medicală, psihologică și logopedică 
gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat;

- Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, particular autorizat/ acredi-
tat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transpor-
tul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, 
feroviar și naval;

- Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate pentru 
toate categoriile de transport menționate la alin.(l) pe tot parcursul anului calendaristic;

-  Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care 
nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abona-
ment, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale;

- De aceeași facilitate beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în gazdă cărora li se 
asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru;

- Autoritățile administrației publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din învăță-
mântul obligatoriu, școlarizați într-o altă localitate, cu sprijinul agenților economici sau al 
colectivităților locale, al societăților de binefacere, precum și al altor persoane juridice sau 
fizice pot asigura acestor elevi, în situații bine justificate, servicii de transport, de masă și de 
internat;

-  În condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenționează costurile aferente 
frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate, 
precum și costurile pentru cei care frecventează învățământul profesional;

- Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași 
drepturi ca și ceilalți elevi;

- Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, sta-
bilite prin ordin al ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în unități 
de învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, 
diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență;
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- Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în 
urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apar te-
nență la o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale (s.n., M.B.).

Secțiunea 2
- Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăță-

mântului primar (s.n., M.B.). Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în 
situația în care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa 
întâi, respectiv în clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de 
către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională /Centrul Municipiului București 
de Resurse și Asistență Educațională;

- Fac excepție unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, care pot 
organiza testări ale nivelului cunoașterii limbii de predare, în cazul în care numărul candi-
daților la înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I depășește numărul de locuri, în baza me-
todologiei de înscriere în învățământul primar aprobate prin ordin al ministrului educației 
naționale;

- Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa I este permisă pentru 
unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor 
specifice, în baza metodologiei de înscriere în învățământul primar, aprobată prin ordin al 
ministrului educației naționale;

Titlul IX. Partenerii educaționali
Capitolul 1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

- Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/ preșcolarului/elevului are 
dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copi-
lul/elevul.

Capitolul 2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali
- Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 
elevului, până la finalizarea studiilor;

- Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada 
învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei 
ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității;

- Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale se realizează de către 
persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al 
unității de învățământ.

Capitolul 5. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
- La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților;
- Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 

comitetelor de părinți;
- Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

a) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minori-
tăților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
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b) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția 
generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară 
sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării 
situației elevilor care au nevoie de ocrotire;

c) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului 
„Școala după școală”;

- Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate atrage 
resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din par-
tea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru 
acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație mate-
rială precară;

Capitolul 6. Contractul educațional
-  Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul 

înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 
educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților;

-  Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de 
învățământ;

-  Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care 
se atașează contractului educațional.

Capitolul 7. Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și alți 
parteneri educaționali

-  Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației 
publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de 
formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot 
organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de 
servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate;

-   Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentu-
lui regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu 
asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, re-
creative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a 
învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după 
școală”.
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III.2.6. glosar al definițiilor, termenilor și a expresiilor cu referire implicită  
la educația incluzivă utilizate în cuprinsul Legii Educației Naționale18  

și în reglementările și documentele subsecvente acesteia

1. Asigurarea calității educației exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi 
programe de educație în conformitate cu standardele anunțate și este realizată printr-un 
ansamblu de acțiuni de dezvoltarea capacității instituționale, de elaborare, planificare și 
implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că 
organizația furnizoare de educație îndeplinește standardele de calitate.

2. Beneficiarii direcți ai educației și formării profesionale sunt antepreșcolarii, preșcolarii, ele-
vii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație și formare 
profesională.

3. Beneficiarii indirecți ai educației și formării profesionale sunt familiile beneficiarilor direcți, 
angajatorii, comunitatea locală și, într-un sens larg, întreaga societate.

4. Cadrul național al calificărilor este un instrument pentru stabilirea calificărilor, în conformi-
tate cu un set de criterii ce corespund unor niveluri specifice de învățare. Cadrul național 
al calificărilor are ca scop integrarea și coordonarea subsistemelor naționale de calificări și 
îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața 
muncii și societatea civilă.

5. Cadrul național al calificărilor din învățământul superior, denumit în continuare CNCIS, 
reprezintă instrumentul pentru stabilirea structurii calificărilor din învățământul superior. 
CNCIS are ca scop asigurarea coerenței calificărilor și a titlurilor obținute în învățământul 
superior. CNCIS asigură recunoașterea națională, precum și compatibilitatea și comparabi-
litatea internațională a calificărilor dobândite prin învățământul superior. CNCIS este parte 
a Cadrului național al calificărilor definit la pct. 7.

6. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare și validare, care este obținut 
atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut, ca urmare a învăță-
rii, rezultate la anumite standarde prestabilite.

7. Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program 
de calificare profesională și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele 
de calitate, precum și așteptările beneficiarilor.

8. Centrul de zi este o instituție de stat sau a unei organizații nonguvernamentale în care co-
piii cu deficiențe, transportabili, sunt găzduiți și îngrijiți în timpul zilei.

9. Centrul de educație este o unitate de învățământ organizată de către Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului sau de organizații neguvernamentale în parteneriat cu 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, având ca scop și finalitate recupe-
rarea, compensarea, reabilitarea și integrarea școlară și socială a diferitelor categorii de 
copii/elevi/tineri cu deficiențe.

18  Este un fapt cel puțin curios că, desi se fac numeroase referiri la educația incluzivă pe parcursul legii, în glosarul de la sfârșitul 
acesteia, dintre cei 59 de termeni explicitați lipsește tocmai termenul de referință: incluziv/incluziune.
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10. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoș-
tințe, abilități și alte achiziții constând în valori și atitudini, pentru rezolvarea cu succes a 
unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, precum și pentru dezvoltarea 
profesională ori personală în condiții de eficacitate și eficiență.

11. Competențele profesionale sunt un ansamblu unitar și dinamic de cunoștințe și abilități. Cu-
noștințele se exprimă prin următorii descriptori: cunoaștere, înțelegere și utilizare a limbaju-
lui specific, explicare și interpretare. Abilitățile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, 
transfer și rezolvare de probleme, reflecție critică și constructivă, creativitate și inovare

12. Competențele transversale reprezintă achiziții valorice și atitudinale care depășesc un anu-
mit domeniu/program de studiu și se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și res-
ponsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională.

13. Controlul calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar semnifică activități și 
tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată 
pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

14. Creditele pentru formare profesională reprezintă totalitatea rezultatelor învățării dobân-
dite de o persoană pe parcursul unui program de formare profesională, folosite pentru a 
indica progresele înregistrate și completarea unui program de formare care conduce către 
obținerea unei calificări. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o califica-
re la alta, de la un nivel de calificare la altul și de la un sistem de învățare la altul.

15. Creditele de studii transferabile sunt valori numerice alocate unor unități de cursuri și altor 
activități didactice. Prin creditele de studii transferabile se apreciază, în medie, cantitatea 
de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student pentru însușirea cunoștințelor și 
competențelor specifice unei discipline.

16. Criteriul reprezintă un set de standarde care se referă la un aspect fundamental de organi-
zare și funcționare a unui/unei furnizor de educație/unități/instituții furnizoare de educa-
ție în procesul autorizării de funcționare provizorie/acreditării/evaluării și asigurării calității.

17. Cunoștințele reprezintă rezultatul asimilării, prin învățare, a unui ansamblu de fapte, prin-
cipii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studii.

18. ECTS/SECT - Sistemul european de credite transferabile.
19. ECVET/SECTEFP - Sistemul european de credite transferabile pentru educație și formare 

profesională.
20. Educația este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor și activităților de 

învățare și formare de competențe academice sau profesionale. Educația include atât acti-
vitățile de învățare în context formal, cât și în context nonformal sau informal.

21. Educația și formarea profesională reprezintă ansamblul coerent și continuu de activități și 
experiențe de învățare prin care trece subiectul învățării pe întreaga durată a traseului său 
educațional-formativ.

22. EQF/CEC - Cadrul european al calificărilor pentru învățare pe tot parcursul vieții - este un 
instrument de referință pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de 
calificări și care promovează atât învățarea de-a lungul vieții, cât și egalitatea de șanse în soci-
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etatea bazată pe cunoaștere, precum și continuarea integrării cetățenilor pe piața europeană 
a muncii, respectând în același timp marea diversitate a sistemelor naționale de educație.

23. Evaluarea instituțională a calității constă în examinarea multicriterială a calității educației, a 
măsurii în care un furnizor de educație/unitatea/instituția furnizoare de educație și progra-
mele acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea 
calității este efectuată de organizație, aceasta însăși ia forma evaluării interne. Atunci când 
evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, 
aceasta ia forma evaluării externe.

24. Evaluarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se stabilește faptul că o per-
soană a dobândit anumite cunoștințe, deprinderi și competențe.

25. Indicatorul de performanță reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realiza-
re a unei activități desfășurate de furnizorul de educație/unitatea/instituția furnizoare de 
educație prin raportare la standarde, respectiv la standardele de referință. Nivelul minim 
al indicatorilor de performanță corespunde cerințelor unui standard. Nivelul maxim al indi-
catorilor de performanță corespunde cerințelor unui standard de referință, este opțional și 
diferențiază calitatea în mod ierarhic, progresiv.

26. Îmbunătățirea calității educației semnifică evaluarea, analiza și acțiunea corectivă continuă 
din partea furnizorului de educație/unității/instituției furnizoare de educație, bazată pe 
selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea 
standardelor de referință.

27. Învățământul este un serviciu public organizat în condițiile unui regim juridic de drept pu-
blic în scopul educării și formării profesionale a tinerei generații.

28. Învățământul cu frecvență, cu frecvență redusă sila distanță sunt forme de organizare a 
proceselor didactice care implică:

a) frecvență obligatorie pentru învățământul cu frecvență;
b) înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, 

de regulă săptămânal, cu elevii/studenții/cursanții pentru desfășurarea activităților 
aplicative obligatorii prevăzute în planurile-cadru de învățământ/planurile de învăță-
mânt, pentru învățământul cu frecvență redusă;

c) înlocuirea orelor de predare cu activități de studiu individual și întâlniri periodice, 
desfășurarea seminarelor prin sistem tutorial și, obligatoriu, a tuturor activităților 
didactice care dezvoltă competențe și abilități practice în sistem față în față pentru 
învățământul la distanță.

29. Organizația interesată în furnizarea de servicii de educație este o persoană juridică ce cu-
prinde în statutul său activități de învățământ și se supune procesului de autorizare pentru 
a deveni furnizor de educație.

30. Programele educaționale de tip “A doua șansă” sunt programe educaționale care au ca 
scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulților care au părăsit prematur sistemul de educație, 
fără a finaliza învățământul primar și/sau gimnazial, depășind cu cel puțin 4 ani vârsta de 
școlarizare corespunzătoare acestor niveluri, astfel încât aceștia să își poată completa și 
finaliza învățământul obligatoriu, precum și să poată obține o calificare profesională.
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31. Programele de calificare profesională reprezintă oferta educațională care conduce la do-
bândirea unei calificări profesionale înscrise în Registrul național al calificărilor.

32. Programele de studii concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare de educație.
33. Programul de studii acreditat este programul de studii care îndeplinește cerințele minime 

ale standardelor și indicatorilor de performanță ai acreditării.
34. Programul de studii autorizat este programul de studii evaluat, avizat favorabil și care înde-

plinește condițiile autorizării provizorii.
35. Punctele de credit pentru formare profesională reprezintă exprimarea numerică a impor-

tanței unei unități de rezultate ale învățării raportate la o calificare.
36. Registrul național al calificărilor este o bază de date națională ce cuprinde descrierea tutu-

ror calificărilor din România.
37. Rezultatele învățării reprezintă ceea ce o persoană înțelege, cunoaște și este capabilă să 

facă la finalizarea unui proces de învățare. Rezultatele învățării se exprimă prin cunoștințe, 
abilități și competențe dobândite pe parcursul diferitelor experiențe de învățare formală, 
nonformală și informală.

38. Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de 
învățământ de stat particulare și confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri și forme 
de organizare a activității de educare și formare profesională.

39. Sistemul tutorial semnifică organizarea activităților didactice în învățământul la distanță de 
către un cadru didactic tutore și asigură:

a) desfășurarea activităților de învățare și evaluare atât la distanță, cât și față în față;
b) organizarea pe discipline și grupe care cuprind maximum 25 de elevi/studenți/cursanți.

40. Societatea cunoașterii este o societate în care cunoașterea constituie principala resursă, fi-
ind creată, împărtășită și utilizată pentru a genera prosperitate și bunăstare membrilor săi.

41. Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, 
care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități în educație. Orice stan-
dard este formulat în termeni generali sub forma unui enunț și se concretizează într-un set 
de indicatori de performanță. Standardele sunt diferențiate pe criterii și domenii.

42. Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de 
realizare a unei activități de către furnizorul de educație/unitatea/instituția furnizoare de 
educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial. Stan-
dardele de referință sunt specifice fiecărui program de studii sau fiecărei instituții, sunt 
opționale și se situează peste nivelul minim.

43. Unitatea reprezintă o unitate de învățământ din învățământul preuniversitar.
44. Unitatea de rezultate ale învățării reprezintă partea unei calificări care cuprinde un set 

coerent de cunoștințe, deprinderi și competențe generale, care pot fi evaluate și validate.
45. Unitatea/Instituția furnizoare de educație/Furnizorul de educație sunt unitățile și instituți-

ile de învățământ acreditate.
46. Validarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele învă-

țării dobândite de o persoană, evaluate și certificate, corespund cerințelor specifice pentru 
o unitate sau o calificare.
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47. Transferul rezultatelor învățării și al creditelor asociate reprezintă procesul prin care rezul-
tatele învățării și creditele asociate acestora sunt transferate și integrate în programul de 
formare profesională pe care îl urmează persoana care învață.

48. Recunoașterea rezultatelor învățării și a creditelor asociate reprezintă procesul prin care se 
acordă un statut oficial rezultatelor învățării și creditelor dobândite, evaluate și validate, în 
vederea acordării certificatului de calificare profesională.

49. Certificarea rezultatelor învățării reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal 
rezultatele învățării dobândite de persoana care învață, în urma unui proces de evaluare.

50 Învățământul public este echivalentul învățământului de stat, așa cum este definit în Consti-
tuția României, republicată.

51. Învățământul privat este echivalentul învățământului particular, așa cum este definit în 
Constituția României, republicată.
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STRATEgIA REȚELEI CLUJENE DE ȘCOLI INCLUZIVE se bazează pe aplicarea legislației în vigoare 
în vederea incluziunii școlare a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de 
sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea 
de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru a contribui la 
desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 
2014-2020). 

Acest obiectiv al Strategiei rețelei clujene de școli incluzive este în concordanță cu prevederile 
Obiectivului strategic 7 (Asigurarea măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educaţie) 
definit în Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație 
a grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012, și oferă propuneri de măsuri 
complementare care pot asigura punerea în practică a dezideratului desegregării. 

De asemenea, acest obiectiv se definește în conformitate cu:

  Art. 3 alin. (o) din LEN 1/2011 cu privire la principiul incluziunii sociale și cu Art. 4 al aceleiași 
legi care prevede că educația incluzivă nu se reduce la educația specială, ci este un instrument 
al integrării sociale şi al participării cetăţenești active în societate, și al educării în spiritul 
demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

  Notificarea nr. 29323 din 2004 al MEC și al Ordinului nr 1540/19 din 2007 al MECT cu privire la 
interzicerea segregării școlare a copiilor romi; 

  Definiția categoriei defavorizate din Art. 4 al Ordonanţei de guvern nr. 137/2000 și Art. 2, alin. 
4 al același Og (devenită lege) cu privire la măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor 
defavorizate și care nu constituie discriminare la adresa altora conform acestei legi; 

 Definiția marginalizării sociale din Art. 3 al Legii 116/2002; 

 Art. 6 alin. (cc) din Legea nr. 292/2011 privind procesul de incluziune socială. 

Conform reglementărilor legale, circumscripțiile școlare sunt constituite cu aprobarea inspec-
toratelor școlare și a autorității locale, la propunerea unităților de învățământ, care pot adăuga 
criteriului principal – acela privind adresa de domiciliu sau de reședință a părinților/tutorilor/
întreținătorilor legali ai copiilor de vârstă școlară – și criterii specifice de departajare ce tre-
buie avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate de către consiliul 
de administrație al acestuia. Metodologia  specifică cu privire la înscriere la școală prevede  la 
aliniatul (3): “Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pre-
gătitoare în interesul educațional al elevului și în limitele legii.“ 

În conformitate cu obiectivul Strategiei și a legislației în vigoare, se poate utiliza, de exemplu, 
următorul criteriu specific la înscrierea în clasa pregătitoare: Incluziunea școlară a copiilor din 
categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu 
domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă.
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Conform Art. 3 alin. (2) al Metodologiei de organizare a programului Școală după școală, “oferta 
de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor aparținând 
grupurilor dezavantajate.” Art. 17 al acestei Metodologii prevede că finanțarea programului se 
poate face și din bugetul autorităților locale, precum și din bugetul de stat din care se poate 
sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate, potrivit legii. 
Acest articol nu explicitează tipurile de costuri legate de Programul Școală după Școală care pot 
finanțate din aceste resurse, dar nici nu exclud în mod explicit vreunul din aceste costuri (de 
exemplu plata cadrelor didactice).

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
din decembrie 2014 (capitolul 3, secțiunea 2), Comisia pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității are printre responsabilitățile sale următoarele: 
elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de 
învățământ; prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce 
vizează respectarea principiilor școlii incluzive; sesizarea autorităților competente în cazul 
identificării formelor grave de discriminare; monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse 
pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității; elaborarea și 
monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul.

Legea Nr.1/2011 (Legea Educației Naționale), cu modificările și completărlie ulterioare, prevede 
forme și modalități de stimulare a competiției între unitățile școlare, “competiții bazate pe 
evaluarea instituţională a fiecărei unităţi de învăţământ după două axe majore: incluziune şi 
performanţă. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare 
a şcolilor pe 5 niveluri: “Excelent”, “Foarte bun”, “Bun”, “Satisfăcător” şi “Nesatisfăcător”. Sunt 
premiate atât şcolile cu excelenţă în incluziune, cât şi cele cu excelenţă în performanţă, de 
stat, particulare sau confesionale. Ordinul MEN 5574/2011 prevede cu titlu de recomandare 
punctarea în evaluarea pentru gradația de merit a activităţii de integrare şcolară cadrelor 
didactice din şcolile de masă, în mod similar cu cea de pregătire a elevilor pentru concursuri 
şcolare şi olimpiade.
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CAPITOLUL III.3. 
EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN PRACTICILE EDUCAȚIONALE LOCALE 

În subcapitolul de față descriem politicile educaționale pentru incluziune, respectiv politicile 
educaționale pentru romi, așa cum sunt ele reflectate în documentele Inspectoratului Școlar Județean 
Cluj. De asemenea, avem în vedere și prezentarea practicilor efective, materializate prin programe 
și proiecte implementate la nivelul orașului Cluj-Napoca. Strategia rețelei clujene de școli incluzive, 
cu referire la școlile din oraș, pe care o propunem Inspectoratului Școlar Județean și unităților de 
învățământ pe baza cercetării realizate prin proiectul ROMEDIN și a altor activități ale sale, dorește să 
vină în completarea strategiile existente în domeniul educației incluzive.    

 

III.3.1. Politicile educaționale pentru incluziune 
la nivelul județului Cluj

III.3.1.1. Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului  
la educație a grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012. 

În ambele perioade, politicile au la bază programul PHARE RO 01.04.02.10/2004, proiect implemen-
tat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj prin Strategia Județeană de asigurare a accesului la 
educație a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi.  Cercetarea care stă la baza strategiei din 
2004 este  utilizată și în dezvoltarea  strategiile ulterioare, cea din 2006-2007 și cea din 2009-2012. 
Cele din urmă au preluat setul de probleme sau „clasificarea problemelor” din această cercetare 
(Strategia 2009-2012 la pag. 6 , iar în cazul Strategiei din 2006  tot la pag. 6). Ceea ce am constat la  
primă vedere este faptul că acestea sunt foarte asemănătoare, Strategia din 2009-2012 este aproape  
o copie fidelă a celei din 2006-2007. Această constatare poate fi interpretată fie ca ceva pozitiv, ce 
ține de continuitate, în sensul că ambele strategii au aceeași viziune, valori, misiune, axe strategice, 
obiective strategice etc. (totuși, cea din 2009-2012 are cu un obiectiv în plus O819), dar, și negativ, în 
sensul în care poate ar fi fost necesară o reevaluare a nevoilor printr-o cercetare mai recentă. 

 Aceste Strategii  au definit următoarele  priorități sau direcții/ acțiuni20:
1.  Adecvarea metodelor didactice în vederea îmbunătățirii randamentului școlar al co-

piilor proveniți din comunități dezavantajate
2. Educație interculturală în școli cu copii romi
3. Acordarea de sprijin copiilor cu CES integrați în învățământul de masă
4. Creșterea numărului de mediatori școlari
5. Implicarea părinților romi în activitățile școlii

19  O8. Încurajarea si susţinerea parteneriatelor cu instituţiile publice pentru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile 
educaţiei şi formării profesionale (în contextul oportunităţii oferite de Fondul Social European şi pe liniile directoare ale 
Programului de Guvernare) 

20  Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate  2009-2012, p. 8
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6. Atenuarea efectelor sărăciei prin măsuri menite să sprijine educația copiilor romi
7. Îmbunătățirea participării copiilor romi la educație
8. Școala părinților
9. Educație civică pentru copiii romi
10. Informarea părinților romi asupra importanței educației
11. Cultivarea stimei de sine
12. Creșterea atractivității școlii
13. Politici educaționale anti-segregare
14. Educație pentru sănătate
15. Programe educaționale compensatorii
16. Cuprinderea copiilor romi cu dizabilități.

Precum rezultă din lista de mai sus, mai multe priorități sunt focalizate  pe romi, cum ar fi, spre 
exemplu, cele privind îmbunătățirea participării copiilor romi la educație, educația interculturală în 
școli cu copii romi, educație civică pentru copiii romi, informarea părinților romi asupra importanței 
educației, implicarea părinților romi în activitățile scolii, atenuarea efectelor sărăciei prin măsuri me-
nite să sprijine educația copiilor romi (chiar dacă în acțiunile specifice nu se face referire efectiv 
la romi). Astfel, dacă în strategia din 2006-2007 erau specificați ca și beneficiari direcți copiii din 
comunități sărace  de romi, în Strategia din 2009-2012 ei nu mai sunt specificați (vezi grupurile țintă, 
pagina 5 din cele două strategii). În ceea ce privește direcțiile și acțiunile specifice, referirea specifică  
la romi o face  doar direcția  prin care se stipulează  cuprinderea integrală a preșcolarului în învăță-
mântul preșcolar - inclusiv cei aparținând etniei rome. 

În cele de mai jos vom prezenta planurile de măsuri ale celor două Strategii, care per ansamblu 
sunt identice, excepția constituind-o obiectivul strategic nr. 1 „Îmbunătățirea cuprinderii copiilor și 
tinerilor din grupurile dezavantajate, cu focalizare pe romi, în toate nivelurile de învățământ” (doar în 
cel din 2006 este specificată sintagma cu “focalizare pe romi”).  

•		Obiectivul strategic 1. Îmbunătățirea cuprinderii copiilor și tinerilor din grupurile dezavantajate, 
în toate nivelurile de învățământ

Acest obiectiv formulează măsuri cu focalizare pe romi precum ar fi: 
1.1.2. Încadrarea de educatoare de etnie romă, acolo unde este nevoie 
1.1.7.  Organizarea de grădiniță estivală în unitățile de învățământ aflate în apropierea co-

munităților de romi 
1.3.1.  Dezvoltarea de alternative educaționale pentru zonele izolate și de educație com-

pensatorie pentru copiii romi aflați în situații speciale (rezidenți în zone izolate, copii 
care au abandonat sau nu au frecventat niciodată școala, copii proveniți din familii 
nomade, copii cu risc de eșec școlar) 

1.4.1.  Informarea facilităților pentru tinerii romi cu rezultate bune la învățătură (spre exem-
plu, note peste 8) 

1.4.4. Campanii de informare cu privire la programele de burse acordate elevilor de etnie romă 
1.5.2. Valorificarea meșteșugurilor tradiționale ale etniei rome prin profiluri specifice.
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•		Obiectivul strategic 2. Crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din co-
munități dezavantajate 

Acest obiectiv formulează măsuri cu focalizare pe romi precum ar fi: 
2.1.2.  Valorificarea exemplelor de bune practici ale proiectului Sprijin educațional și de inte-

grare specifică pentru comunități cu romi și Resurse și sprijin pentru educație incluzi-
vă – Centrul de Resurse pentru Educație Incluzivă Cluj, 

2.1.8.  Includerea elevilor rromi în clubul Terno Glasso care desfășoară  o serie de activități 
pentru sprijinirea elevilor romi să își asume identitatea și totodată pentru a cunoaște 
istoria și tradițiile rrome,organizarea de teatru, spectacole cu diferite ocazii, ex. ziua 
internațională a rromilor. 

2.2.1.  Implementarea măsurilor Strategiei de îmbunătățire a situației romilor în domeniul 
educației 

•	Obiectiv strategic 3. Proiectarea unei oferte educaționale promotoare a interculturalității. 
Definește următoarele măsuri cu focalizare directă pe romi: 

3.1.1. CDS centrat pe istoria și tradițiile romilor, 
3.1.2. Adaptarea ariei curriculare tehnologii pe tradițiile  rome in școlile cu populație romă, 
3.2.2. Activități educative extrașcolare pentru copiii romi,
3.2.3.  Activități extrașcolare de promovare a dreptului copiilor romi la educație cu focalizare 

pe fetele rome.

•	Obiectiv strategic 4. Asigurarea accesului adulților romi la educație și formare.
Măsuri cu focalizare directă pe romi, toate măsurile, ca spre exemplu:  

4.1.1. Identificarea nevoilor de educație in comunitate, 
4.1.2. Proiectarea măsurilor compensatorii la nivelul școlii, 
4.1.3.  Lectorate pentru părinții proveniți din comunități dezavantajate, fără ocupație, cu 

studii obligatorii nefinalizate, fără calificare, în vederea recrutării pentru Programul 
A doua șansă, 

4.1.4.  Derularea programelor de educație comunitară prin intermediul școlii Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj, Cluj-Napoca, 2009 

4.2.1. Conștientizarea profesionalizării 
4.2.2. Informarea părinților în legătură cu oportunitățile de calificare 
4.2.3.  Accesul la informație in legătură cu recunoașterea calificărilor-experienței profesio-

nale dobândite în contexte non-formale și informale

•		Obiectiv strategic 5. Deschiderea școlilor care nu beneficiază de mediatori școlari către comuni-
tățile de romi și dezvoltarea parteneriatului cu actorii autorităților publice locale . 

Măsuri cu focalizare directă pe romi: 
5.1.1.  Identificarea de părinți voluntari pentru asigurarea legăturii cu școala în comunitățile 

de romi tradiționale,  
5.1.2. Părinți romi in consiliile de administrație, Consiliul Reprezentativ al Părinților,
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•		Obiectiv strategic 6. Asigurarea sprijinului educațional în vederea asigurării progresului școlar 
individual pentru copiii cu CES integrați în învățământul de masă 

Măsuri cu focalizare pe copiii cu dizabilități
6.1.1.  Identificarea grupurilor de copii beneficiari ai intervenției de sprijin (fișa de expertiză 

complexă și orientare școlară) și repartizarea cadrelor didactice de sprijin, 
6.1.2. Stabilirea planului de intervenție personalizat pentru fiecare dintre copiii beneficiari, 
6.1.3. Realizarea adaptării curriculare,
6.1.4.  Organizarea activității echipei de intervenție formată din învățător/profesor – cadru 

didactic de sprijin – psiholog – psihoterapeut din cadrul centrului), 
6.1.5. Evaluare inițială și de progres pentru toți elevii beneficiari ai intervenției de sprijin, 
6.1.6.  Monitorizarea externă a progreselor intervenției Intervenție de sprijin pentru copii cu 

CES din școli incluzive de pe raza județului Cluj, 
6.2.1.  Formare continuă a cadrelor de sprijin, practica intervenției, practica adaptării curri-

culare

•	Obiectivul strategic 7. Asigurarea măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educație 
Măsuri cu focalizare pe copiii romi (exemple) 

7.1.1.  Urmărirea efectivelor de elevi în clasele de început de ciclu, a datelor din recen-
sământul elevilor, evaluarea riscului de formare a unor colective omogene de elevi 
romi, 

7.1.2. Alcătuirea de clase I și a V-a mixte în proximitatea comunităților cu romi,
7.3.5. Promovarea educației incluzive prin parteneriate între școli, 
7.3.6.  Dezvoltarea prin școală a comunității rome, promovarea valorilor și cultivarea succe-

sului individual - activități extra-curriculare, 
7.4.1. Program de remediere prin activități extrașcolare, 
7.4.2. Plan de intervenție personalizat, 
7.4.3.  Curriculum adaptat/ diferențiat, cuprinderea în CDS a istoriei și tradiției romilor și la 

cerere, studiul limbii romani, educație interculturală prin abordare trans-curriculară 
și în cadrul orelor de dirigenție, 

7.4.3.  Curriculum adaptat/ diferențiat, cuprinderea în CDS a istoriei și tradiției romilor și la 
cerere, studiul limbii romani, educație interculturală prin abordare trans-curriculară 
și în cadrul orelor de dirigenție, 

7.5.1.  Formarea cadrelor didactice în domeniul educației incluzive pentru a asigura un cli-
mat educațional adecvat unui mediu multietnic, 

7.7.2.  Instituirea unei comisii județene de monitorizare a cazurilor de discriminare prin re-
fuzul înscrierii elevilor romi în orice școală din județ, 

7.7.3.  Raportarea prin autosesizare a Comisiei Antidiscriminare și interzicere a segregării 
în educație asupra oricărui caz înregistrat autorităților guvernamentale în vederea 
sancționării oricărei tentative de încălcare a drepturilor minorităților
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•		Obiectivul strategic 8 Încurajarea si susținerea parteneriatelor cu instituțiile publice pen-
tru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile educației și formării profesionale 
(obiectiv nou în Strategia 2009-2012). 

Măsuri cu focalizare pe copiii romi (exemple):
8.1.1.  MECI: ”Toți La Grădiniță, Toți În Clasa I”. Program integrat pentru creșterea accesului 

la educație și a nivelului educațional al copiilor din comunități defavorizate, cu precă-
dere romi, în 2008-2011, 

8.1.2.  Școala cu clasele I-VIII “Horea”, Cluj Napoca: CRESC (Citesc, Reflectez, Exprim, Scriu, 
Cunosc) – 2009-2012,

8.1.3. MECI: Tinerii împotriva violenței 2009-2012, 
8.1.4.  MECI: Educație, calificare și facilitarea tranziției spre un loc de muncă pentru elevi și 

tineri cu risc sau în situație de abandon școlar 2009-2012, 
8.1.5.  ISJ Cluj - partener Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor: Educația, parteneriat în 

comunitate – prevenirea părăsirii timpurii a școlii în 5 zone rurale ale județului Cluj – 
2009-2011, 

8.5.2.  Agenția Națională pentru Romi:Educația copiilor romi – calea spre un loc de mun-
că stabil”, promovând măsuri specifice, complementare sistemului de învățământ, în 
scopul facilitării accesului copiilor romi la educație, 

8.2.2.  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR): Burse de studiu pentru elevii 
romi din licee - asigurarea de burse de studiu pentru cei mai buni elevi de liceu romi, 

8.3.1.  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR): Profesorii romi – un factor 
de succes pentru educația elevilor romi – creșterea calității educației elevilor romi 
din Romania, 

8.4.1.  Romani CRISS - Pași strategici pentru îmbunătățirea accesului la educație al copiilor romi, 
8.5.1.  Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale, Școala Iuliu Deac Câmpia Turzii: 

Aproape de școală - prevenirea segregării copiilor romi în școală și promovarea inte-
grării lor într-un proces educațional de calitate. 

Câteva precizări sunt necesare: 
•	 	ISJ Cluj a avut fie rolul de executant în teritoriu al MECI în ceea ce privește programe-

le/proiectele desfășurate la nivel național de către MECI, fie a avut rolul de partener 
în programe ale diferiților parteneri (ONG-uri), în care rolul de monitorizare l-au avut 
inspectorii de specialitate, în speță în cazul programelor pentru elevi romi

•	 	În ceea ce privește programele ministeriale care au fost implementate și la nivelul 
județului Cluj, acestea au fost monitorizate de către echipele de proiect ale ISJ Cluj 
(asistare la activitățile, rapoartele, evaluarea proiectului). 

•	 	Din discuțiile informale avute cu inspectorii de specialitate (inspectorul pentru mo-
nitorizarea programelor privind accesul la educație și inspectorul pentru romi) nu 
există  sinteză la nivel macro- , de ansamblu în ceea ce privește monitorizarea proiec-
telor, acesta realizându-se fragmentar, de către inspectorii de specialiate care sunt 
desemnați a fi în echipa de proiect a programului. 
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O tentativă de monitorizare a implementării măsurilor din acest domeniu este formulată în 
Adresa  ISJ Cluj  5639/20.05.2009   prin care se solicită tuturor  școlilor care au un număr sem-
nificativ de elevi romi (minim 30), sau elevi proveniți din grupuri dezavantajate din județul Cluj, 
participarea la un Studiu de evaluare a gradului de incluziune a școlilor clujene prin Programul 
Județean Observatorul Educației Incluzive în Școala Clujeană.

Se dorește identificarea bunelor  practici de management instituțional de tip Școală Incluzivă, 
exploatarea rezultatelor la nivel de sistem, pe de o parte, dar și să susțină prin măsuri specifice, 
capacității unităților de învățământ de a valorifica fondurile europene pentru educație și forma-
re, pe această politică educațională europeană. Una dintre modalitățile prin care ISJ Cluj dorește 
să stimuleze ca  școlile să devină incluzive este obținerea certificatului de școală incluzivă-stan-
dard specific de calitate și eficiență instituțională. 

 
III.3.1.2. Anexa la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și  
sportului nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea  Metodologia   de organizare  
a programului „Școală după școală”

Acest document este  foarte important în  ceea ce privește Strategia noastră. Considerăm că tocmai 
acest tip de program ar putea fi componenta esențială a strategiei care își propune nu doar înscrierea 
copiilor (de etnie romă) din zone dezavantajate în școlile integrate din oraș, ci și sprijinirea efortului 
lor de a fi într-adevăr acceptați de către comunitățile de elevi, profesori și părinți din aceste școli, și 
de a ajunge la performanțe școlare care să le asigure participarea lor școlară continuă. 

Conform acestei Anexe, programul „Școală după școală” este adresat cu precădere elevilor din 
grupurile dezavantajate. 

 Art. 2. (1) Programul „Școala după școală” (denumit în continuare Programul SDS) este un pro-
gram complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și 
non-formală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin 
activități educative, recreative și de timp liber.

Art. 3 (2) Oferta de Program SDS este proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor 
elevilor aparținând grupurilor dezavantajate. 

Art. 17. Finanțarea programului se poate face: 
a) din bugetul autorităților locale;  
b) din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;
 c) din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări dedicate, prin suportul financiar 

al părinților, al organizațiilor neguvernamentale etc. cu respectarea legislației în vigoare;
 d) din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți 

din grupurile dezavantajate, potrivit legii.
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III.3.1.3. Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, cap.  Strategia  
pentru Educația preuniversitară 2014-2020

Observăm, că în acest document, deși se susține că „primăria, în colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean, va elabora o metodologie de evaluare instituțională a fiecărei unități de învățământ, după 
două axe majore: performanță și incluziune,” totuși se propune ca finanțarea unităților de învățământ 
să nu se facă după nevoi, ca până acum, ci pe criterii de performanță.21

O altă idee, formalată în Strategie este de a sprijini programul Școala după școală de către primă-
rie pentru a crește  performanțele  educaționale ale elevilor. 

Sprijinirea Programului „After school” (Școala după școală): Buna organizare a  activităților after 
school poate ridica performanța educațională în ansamblu, poate reduce rata de delicvență a tineri-
lor și poate oferi un sprijin substanțial familiilor cu copii de vârstă școlară. Primăria și Consiliul local 
pot investi în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii școlare capabile să susțină activități after 
school (cantine, internate, extinderea unor școli, fie pe amplasamentul existent, fie prin alocarea de 
spații noi). Din nou, gândirea acestor măsuri în paradigma consorțiilor școlare poate spori eficiența 
utilizării resurselor. De pildă, organizarea cantinelor se poate face la nivel de consorțiu, după cum 
anumite internate subutilizate, se pot reamenaja ca spații pentru activități after school, pentru be-
neficiul tuturor unităților școlare din consorțiu. În optimizarea programului after school, autoritățile 
pot încheia parteneriate cu organizații non-guvernamentale, cu competențe în domeniu. Baza legală 
a unei astfel de măsuri se află în art. 58 din Legea 1/ 2011. 

III.3.2. Programe și proiecte derulate în orașul Cluj  
în domeniul incluziunii școlare a copiilor romi dezavantajați

În raportul ISJ Cluj din anul școlar 2008-2009, Cap. I Asigurarea accesului egal și sporit la educație 
sunt prezentate o serie de proiecte „cu focalizare pe romi”, precum și rezultatele studiului transversal: 
Observatorul  Educației  Incluzive  în  Școala Clujeană. O modalitate de monitorizare mai recentă a 
proiectelor privind accesul la educație îl constitie Chestionarul „Acces la educație - statistica județea-
nă” (ISJ Cluj, 2015).

III.3.2.1. Proiecte „cu focalizare pe romi”

Acestea sunt : 
1. Titlul proiectului : „Toți la grădiniță, toți în clasa I!”

- Aplicant principal: MECI
- Parteneri: RUHAMA

21   În  Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, cap.  Strategia pentru Educația preuniversitară , 2014-2020   pag 480.
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- Finanțator: Uniunea Europeana prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Re-
surselor Umane 2007-2013 , Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții 
cu piața muncii” , Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii 
timpurii a școlii”

- Perioada de implementare: 2008-2009
- Obiectivul general al proiectului este prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii în 

rândul copiilor cu vârste între 5-8 ani din 420 de comunități dezavantajate, cu pondere 
ridicată de romi, cu precădere în localitățile rurale și urbane mici, din România, prin im-
plementarea de alternative educaționale pentru preșcolari și părinții acestora.

- Localizare: Programele educaționale inițiate în cadrul proiectului vor fi implementate la 
nivel național în 420 de comunități dezavantajate, în câte 10 locații din fiecare județ, în 
funcție de nevoile identificate

Rezultate așteptate:
•	 8.400 copii cu risc de părăsire timpurie a școlii, în special copii din mediul rural, comu-

nitatea rromă sau provenind din familii sărace, participanți ai programului „Grădinița de 
vară” la nivel național;

•	 6.000 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, în special copii din mediul rural, comu-
nitatea rromă sau provenind din familii sărace, participanți ai programului „Școala după 
școală” la nivel național;

•	 2.100 personal de specialitate format și implicat în implementarea programelor alterna-
tive de educație: „Grădinița de vară”, „Școala după școală”, „Școala părinților”;

•	 10.000 părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu precădere din 
comunitățile rome, din zonele rurale și populația săracă, beneficiază de informare și 
consiliere privind educația copiilor;

•	 5.000 părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu precădere proveniți 
din comunitățile rome, din zonele rurale și populația săracă, participanți la programul 
„Școala părinților”;

•	 8.000 copii proveniți din comunități/familii dezavantajate (inclusiv din programul Grădi-
nițe de vară), beneficiază de subvenții constând în seturi vestimentare de bază pentru 
înscrierea în clasa I, conținând îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare anotimpu-
rilor (trening, adidas, pulover, jachetă/palton, ghete, căciulă, mănuși, lenjerie);

•	 420 reprezentanți ai comunităților defavorizate – promotorii comunitari – instruiți și ac-
tivați pentru procesul de dezvoltare comunitară;

•	 un kit educațional de pregătire preșcolară DE AICI... ÎN CLASA I, conținând caietul-ma-
nual pentru 23 de zile de pregătire preșcolară și materialele didactice aferente și ghidul 
educatorului Grădiniței Estivale;

•	 un studiu sociologic asupra rezultatelor obținute prin implementarea de programe flexi-
bile de educație pentru copiii și părinții acestora, util și pentru fundamentarea unor noi 
politici educaționale în domeniu;

•	 2 propuneri legislative pentru implementarea politicilor educaționale fundamentate;
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•	 creșterea cu 10% a procentului de copii cu vârstă de școlarizare, înscriși în clasa I, prove-
niți din cele 420 de comunități dezavantajate;

•	 reducerea cu 75% a ratei de abandon școlar în clasa I în rândul elevilor proveniți din cele 
420 de comunități dezavantajate;

•	 creșterea gradului de conștientizare în rândul familiilor dezavantajate, cu accent pe familiile 
rome, despre importanța educației copiilor și a implicării părinților în susținerea acestora;

•	 creșterea cu 20% a contingentului de elevi de clasa I proveniți din comunitățile defavori-
zate menținuți în sistemul de educație;

•	 creșterea cu 40% a gradului de pregătire preșcolară a copiilor proveniți din comunitățile 
defavorizate în vederea integrării școlare.

2.  Titlul proiectului: „Aproape de școală”
- Proiectul se adresează: Școlii Iuliu Deac din localitatea Câmpia Turzii din județul Cluj 

pentru a preveni desegregarea și a promova integrarea elevilor romi într-un proces edu-
cațional de calitate.

- Durata proiectului: 1 noiembrie 2008- 30 iunie 2010
- Finanțator : Roma Education Fund
- Scopul proiectului: Integrarea elevilor romi de la Școala IIuliu Deac într-un proces educa-

țional de calitate.

Rezultate și indicatori:
•	 50 de copii beneficiari de burse și sistem de recompense financiare
•	 100 de copii implicați în activități extrașcolare
•	 monitorizarea a 50 de elevi pentru creșterea mediei generale cu 2 puncte
•	 100 de părinți care promovează o educație nediscriminatorie în familiile lor
•	 50 de copii beneficiari ai programului școală după școală
•	 50 de copii care sunt sprijiniți de 4 mentori

3. Proiect: Burse de studiu pentru elevii romi din licee
- Aplicant : Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR)
- Parteneriate: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; Aparatul de Lucru al Minis-

trului de Stat pentru Coordonarea Activităților din Domeniile Culturii, Învățământului 
și Integrării Europene; Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice 
România – ALSDGC; Fundația „Ruhama”; Asociația Pakiv România,

- Finanțator: Roma Education Fund.
- Scopul proiectului este de a contribui la crearea unei tinere elite rome prin sprijin com-

plex oferit unui număr de 275 elevi romi, pe o perioadă de 4 ani; 
- Scopuri explicite/specifice:

o sprijinirea excelenței în educație a liceenilor romi și implicit îmbunătățirea ratei de 
retenție și a performanțelor școlare ale unui număr de 275 elevi romi în perioada 
2007 – 2011.
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o pilotarea unei noi metode de oferire de burse completate de sprijin individualizat 
pentru învățare (mentorat) pentru 275 elevi romi din liceu, în perioada 2007 – 2011.

o eficientizarea aplicării instrumentelor de sprijin financiar oferite de Guvernul Ro-
mâniei pentru elevii din ciclul secundar superior de învățământ.

- Beneficiarii proiectului:
o 150 de elevi romi care în anul școlar 2007-2008 vor fi elevi în clasa a IX-a;
o 75 de elevi romi care în anul școlar 2007-2008 vor fi elevi în clasa a Xa;
o 50 de elevi romi care în anul școlar 2007-2008 vor fi elevi în clasa a XI-a;

- Candidați :
o elevi de etnie rromă înscriși în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a în anul școlar 2007-

2008, care în anul școlar 2006-2007 au obținut media generală de cel puțin 7,50. 
Candidații eligibili vor fi înscriși într-un liceu sau școală de arte și meserii din urmă-
toarele județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Alba, 
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

- Facilități:
o 50 de bursieri în județul Cluj , bursă în valoare de 500 Euro / elev
o servicii de mentorat din partea unui cadru didactic
o dezvoltarea unui club de liceeni romi, care să demareze diferite activități educati-

ve având ca mentor inspectorul școlar pentru minoritatea rromă

4. Titlul proiectului: „Profesorii romi – un factor de succes pentru educația elevilor romi”
- Perioada: martie 2007 – februarie 2010
- Aplicant principal: Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR)
- Parteneriat: Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 

(ALSDGC) 
- Finanțator: FNASAT Franța Gens du voyage în cadrul programului „Programme Roms & 

Voyageurs” – Program european pentru dezvoltarea inițiativelor locale pentru incluziu-
nea romilor.

- Scopul proiectului: creșterea calității educației elevilor romi din România.
- Corelații: proiectul construiește pe rezultatele obținute în cadrul unui proiect anterior 

implementat de CRCR, ALSDGC și Universitatea București – Colegiul CREDIS, în perioada 
noiembrie 2005 – mai 2007, cu finanțare din partea Roma Education Fund (REF), în care 
50 de profesori romi au dobândit cunoștințe și abilități de predare utilizând metodele de 
învățare activă și dezvoltare a gândirii critice și 11 dintre profesorii participanți sunt în 
procesul de a deveni formatori pentru profesori

- Obiective: 
o Sprijinirea continuă și dezvoltarea profesională a 11 formatori romi prin angajarea 

lor în instruirea a 40 de profesori care predau limba romani.
o Îmbunătățirea performanțelor școlare a cel puțin 100 de elevi romi care au nevoie 

de sprijin adecvat pentru dezvoltarea abilităților de citit și scris.
o Contribuție la îmbunătățirea literaturii romani pentru copii.
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După cum se poate constata, în ceea ce privește implementarea programelor, unele prezintă in-
dicatori efectivi (exemplu, proiectul Aproape de școală), iar altele prezintă doar rezultatele așteptate 
(exemplu, „Toți la grădiniță, toți în clasa I !”) de asemenea,  unele proiecte de tipul Școală după 
școală, se continuă și în prezent. 

III.3.2.2. Rezultatele studiului Observatorul  Educației  Incluzive  în  Școala  Clujeană

Acest studiu prezintă școlile participante în acest program și gradul lor de incluziune. Procedura de 
evaluare instituțională s-a făcut pe baza Indexului de incluziune. Studiul a aplicat instrumentul de 
autoevaluare pe baza căruia s-a realizat o ierarhie a celor mai incluzive școli. Studiul a implicat 46 
de școli declarate ca și școli incluzive, școli care au realizat în anul școlar 2008-2009 autoevaluarea 
gradului de incluziune conform OMECT nr. 1540 /19.07.2007 privind interzicerea segregării etnice în 
educație.  Numărul de elevi cuprinși în studiu: 7981 (8% din populația școlară clujeană). Ponderea 
elevilor romi în totalul elevilor cuprinși în studiu: 12% (în medie): de la 0% la Lic. T. O. Ghibu, Col. Pe-
dagogic, Lic. T Apaczai Csere Janos) la 86,69% (la SAM Poiana Turda). 2% dintre școlile participante la 
studiu nu au elevi romi, iar 11% au o pondere a elevilor romi mai mare de 50%.

Concluziile studiului relevă faptul că deși se poate stabili o ierarhie a celor mai incluzive școli, sunt 
încă multe aspecte care trebuie remediate la nivelul acestor unități de învățământ. Instrumentul de 
evaluare aplicat în luna decembrie 2009 va putea evidenția transformări vizibile, în spiritul sprijinirii 
acestei politici educaționale. Mediatorii școlari, deși există în acele zone prioritare de intervenție, nu 
își demonstrează întotdeauna eficiența, rămânând la latitudinea școlii ce măsuri vor fi întreprinse 
pentru corectarea ratei mari a repetenției și frecvenței scăzute a elevilor proveniți din grupuri deza-
vantajate. Formarea cadrelor didactice în problematica educației incluzive este insuficientă în raport 
cu caracterul de prioritate al nevoii de a dezvolta competențe generale de asigurare a incluziunii în 
educație ale tuturor cadrelor didactice / personalului școlilor, iar CCD Cluj poate sprijini acest demers 
prin cursul acreditat Școala, șansa fiecăruia (25 credite transferabile). Nu întotdeauna autoevaluarea 
exprimă realist o stare de fapt, ci doar o atitudine care fără îndoială este la baza întregului demers, 
dar nu este suficientă. Ca și comentarii pentru  următoarele etape ale programului, autoarea studiu-
lui, Iacob Adriana, susține că ar fi nevoie de următoarele:

a. Procedură de evaluare instituțională pe baza Indexului de incluziune
b.  Raportare asupra incluziunii și certificatul școală incluzivă pentru toate școlile din 

învățământul de masă care fac dovada asigurării incluziunii în educație
c. Stabilirea unui calendar al certificării și extinderea programului la nivel național.

Rezultatele acestui studiu au fost prezentate în raportul anual Starea învățământului preuniver-
sitar clujean, anul școlar 2008-2009, dar ele nu au fost utilizate în Strategia ISJ Cluj de îmbunătățire 
a accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012. Mai menționăm aici că în raportările 
privind starea învățământului clujean pe  2012-2013 și pe 2013-2014, referința la incluziune se face 
doar la elevii cu CES, nu se vorbește deloc despre grupuri dezavantajate sau de elevi romi, iar Centrul 
de Resurse pentru Educație Incluzivă, nu este menționat deloc în rapoarte.
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III.3.2.3. Alte programe și proiecte în orașul Cluj 

Aceste programe au avut în vedere planurile de desegregare și cum se desfășoară efectiv activitățile 
din cadrul acestor proiecte. Am urmărit totodată tipul de bune practici la nivelul unităților de 
învățământ, impactul sistemului de circumscripții asupra segregării școlare a elevilor romi, rezultate 
din segregarea rezidențială, și tipurile de programe școală după școală.

Din discuțiile informale legate de subiectul desegregării, cu privire la Școala Traian Dârjan din Cluj-
Napoca, inspectorul de specialitate a relatat faptul că acolo, în proporție de 80%, există segregare 
rezidențială, și că se încearcă integrarea elevilor romi la nivel individual. Există unele impedimente de 
ordin practic (distanța față de școală, condițiile de trai), școlile neputând să pună la dispoziție facilități 
pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme. Inspectorul a menționat provocările întâmpinate de 
profesorii care lucrează cu elevii romi, faptul că aceștia sunt dedicați, un indicator al reușitei activității 
lor putând fi considerat faptul că absenteismul a scăzut în cazul elevilor romi la această școală. 

Exemplu de program de educație incluzivă: „Școala COOL - să învățăm și să trăim împreună în de-
mocrație” este un proiect finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă, în cadrul Programului de Su-
port Educațional, și are ca scop îmbunătățirea calității educației prin identificarea unor modele de școli. 
Proiectul se desfășoară în perioada 2014 – 2016, în patru țări: România, Slovacia, Argentina și Mexic. 
Echipa FRCCF, coordonatorul proiectului, a condus interviuri și a organizat focus-grupuri cu personalul 
didactic, cu elevii și cu părinții acestora din Școala Gimnazială Horea și Școala generală Liviu Rebreanu din 
Cluj-Napoca (analiza practicilor în cadrul acestora și diseminarea rezultatelor și a metodelor de predare.)

Tipurile de programe Școală După Școală se desfășoară în mai multe școli din oraș, unele dintre 
acestea având ca parteneri ONG-uri și Primăria Cluj-Napoca. Dintre școlile care desfășoară aceste 
programe, menționăm Școala Horea, Școala Traian Dârjan, Școala Nicolae Iorga. 

Exemplu de implementare a programului „școală după școală”:  la Școala Horea, prin Primăria 
și Consiliul Local Cluj-Napoca, în cadrul proiectelor de after school prin programul „Servicii integra-
te pentru copiii defavorizați”. Activitățile constau în sprijin la teme pentru elevii din ciclu primar, 
meditații la limba română și matematică, consiliere individuală și de grup, consiliere socială și grupuri 
de dezvoltare personală. Proiect a fost implementat pe parcursul anului 2014

 Analiza răspunsurilor la Chestionarul „Acces la educație - statistica județeană” trimis de Inspecto-
ratul Școlar Cluj, 2015

Prin Adresa ISJ Cluj din 2015 s-a solicitat școlilor din Județul Cluj să răspundă la chestionarul „Ac-
ces la educație” trimis de inspectorul pentru monitorizarea programelor de acces la educație. 

Prezentare
Prin acest chestionar s-a vizat identificarea Programelor care au avut în vedere accesul la educație 

derulate prin MECȘ, ISJ sau proprii fiecărei unități de învățământ, în care au fost implicate școli din 
Județul Cluj. Întrebările au mai vizat pe participanții la program (elevi, cadre didactice, părinți, ONG-
uri, parteneri din comunitate, etc.) și gradul de apreciere a contribuției programelor și activităților de-
rulate la îmbunătățirea performanței școlare, comportamentului și atitudinii față de școală a elevilor. 

Ca metodă de analiză: am selectat pentru această analiză doar școlile gimnaziale și liceele din 
Cluj-Napoca (A); am urmărit ce fel de programe și concursuri școlare au avut în vedere integrarea 
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elevilor vulnerabili (B, C) și cum s-au implicat în viața comunității prin intermediul acestor progra-
me (D). Am analizat, în final, cantitativ, răspunsurile de apreciere a contribuției acestor programe la 
îmbunătățirea activității elevilor (E).

A. Au trimis răspunsuri 29 de școli, astfel:
•		9 școli gimnaziale
•		20 de licee și colegii
•			observație: dintre acestea, 4 sunt școli speciale (Școala Gimnaziala CRDEII, Liceul Tehnologic Samus, 

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz și Liceul Special pentru Deficienți de Vedere)

B.  Dintre programele în care școlile au fost implicate, următoarele au avut în vedere integrarea 
elevilor vulnerabili (romi, din familii sărace, cu deficiențe, cu dizabilități etc.)
•		pentru romi 

   i.  Proiectul ROMEDIN (Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor) (Școala Gimnazială 
Ion Agârbiceanu, Școala Gimnazială Alexandru Vaida-Voevod, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Co-
legiul Tehnic Ana Aslan, Liceul Economic - meditații pentru liceeni de la mai multe licee)

  ii.  Proiect ELIRA – servicii socio-educaționale și cercetare stiintifica referitoare la gradul de 
alfabetizare a copiilor de etnie roma si nonroma in vederea facilitarii accesului la educatie 
(Colegiul Tehnic Ana Aslan)

 iii.  “Servicii integrate pentru comunitatile  de romi” (Programe de acces la educație specifice/
proprii unității de învățământ) (Scoala Samus)

•		pentru săraci/orfani
   i.  ”Târgul de Crăciun” - activități de caritate pentru ajutorarea elevilor săraci și orfani în pragul 

sărbătorilor de iarnă și sprijinirea prin fundații și asociații a  copiilor defavorizați din cauza să-
răciei din școală (Program ISJ) (Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu )

  ii.  Oferirea de burse elevilor din familii defavorizate constând în gratuitate la cazare în cămin 
și cartelă de masă la cantină. (Program de acces la educație împreună cu ONG-uri/parteneri 
din comunitate) (Colegiul Tehnic Napoca)

 iii.  programe de burse sociale oferite de catre Eparhia Reformata elevilor proveniti din case de copii, 
semiorfani, cu situatie sociala precara (Program ISJ) (Liceul Teologic Reformat)

 iv.  Program de burse pentru elevi talentați cu situatia socială specială (Program ISJ) (Liceul Te-
oretic Apáczai Csere János)

•		pentru elevi cu deficiențe 
   i.  consultații organizate în școală pentru elevii cu deficiențe de învățare (Programe ISJ) (Școala 

Gimnazială Ion Agârbiceanu)
  ii.  activitati de caritate Proiectul ”Colinde de Craciun” realizat cu scopul de ai sensibiliza pe elevii cu 

probleme de comportament deviant și violent și de a-i implica pe elevii cu problematica absen-
teismului în activități extrașcolare- (Liceul Tehnologic Alexandru Borza)

C. Concursuri școlare care au vizat/implicat integrarea elevilor vulnerabili
•		pentru romi

 a.   Concursul Interjudețean Metamorfoze (în cadrul proiectului ELIRA –Colegiul Tehnic Ana Aslan)
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•		pentru elevi cu deficiențe
 b.  Concursul județean pentru elevii cu CES “Sunt și un mic matematician” organizat de Liceul 

Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz (Școala Gimnazială CRDEII)
 c.  ”Muzică și culoare la bastionul croitorilor”, expoziție de icoane pe sticlă și decorațiuni de cră-

ciun urmat de concert de colinde. partener al școlii - liceul special petru deficienți de vedere 
Cluj (Seminarul Teologic Ortodox) 

D.  Implicare și participare în viața comunității, prin intermediul programelor de activități comuni-
tare, ca element al integrării sociale a elevilor vulnerabili
•			Proiectul în folosul societății ,,Conectează-te la comunitate” Clubul Impact”Cireșarii” ȋn cola-

borare cu FNO (Școala Gimnazială CRDEII)
•			Primii pași în viața de adolescent” în parteneriat cu Asociatia Provita, Asociatia Preventis Centrul de 

Prevenire,Evaluare si Consiliere Antidrog- Cluj, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, UBB, 
Cluj-Napoca,Asociația,,Raza de Soare,,Cluj-Napoca (Școala Gimnazială CRDEII)

•			Educatța de calitate este pentru toți - Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate și Familie, 
Fundația pentru implicarea tinerilor- Let’s play together, Fundatia Share - Cluj Capitala Eu-
ropeana a Tineretului, Fundatia Romana pentru Copii, Comunitate si Familie - Centrul de zi 
Clujul Are Suflet (Colegiul Tehnic Ana Aslan)

E.  La itemii 12, 13, 14 reprezentanții școlilor au fost rugați să aprecieze în ce măsură programul/
activitățile derulate au contribuit la îmbunătățirea performanței școlare a elevilor, la îmbunătățirea 
comportamentului elevilor, respectiv la schimbarea atitudinii elevilor față de școală. 

Răspunsurile posibile au fost: „Mult”, „Puțin”, „Deloc”. Dintre cele 29 de răspunsuri primite:
•			22 școli au apreciat că programele desfășurate au contribuit mult la îmbunătățirea performanței 

școlare a elevilor (76%), iar 7 școli că acestea au contribuit puțin (23%)
•			24 școli au apreciat că programele desfășurate au contribuit mult la îmbunătățirea comporta-

mentului elevilor (83%), iar 5 școli că acestea au contribuit puțin (18%)
•			25 școli au apreciat că programele desfășurate au contribuit mult la schimbarea atitudinii 

elevilor față de școală (86%), iar 4 școli că acestea au contribuit puțin (13%)

Observații:
•			Școlile din  centru care mizează pe performanță au puține programe proiecte care vizează in-

cluziunea socială a grupurilor vulnerabile și accesul acestora la educație (de exemplu Colegiul 
Emil Racoviță, Liceul Teoretic Avram Iancu, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Școala Gimnazială 
Ioan Bob) 

•			Școlile de cartier au o diversitate mai mare de programe care vizează accesul la educației  pentru 
grupurile vulnerabile, o explicație fiind dată de faptul că acestea se confruntă cu această proble-
matică mai des și că doresc să găsească soluții în acest sens (exemplu Colegiul Tehnic Ana Aslan 
Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu)
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CAPITOLUL IV.
OBIECTIVE STRATEgICE

Obiectiv strategic 1
Crearea rețelei școlilor incluzive 

Obiectiv strategic 2
 Aplicarea legislației în vigoare privind incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vul-
nerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona 
Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru 
a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a 
Clujului 2014-2020).  

Obiectiv strategic 3
 Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din aceste școli, astfel încât 
ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/material din partea sistemului 
de învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării accesului și partici-
pării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate și marginalizate social.
 
Obiectiv strategic 4
 Întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta să devină un 
mijloc al împuternicirii și recunoașterii culturale.

Obiectiv strategic 5
 Promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, precum și a educației 
interculturale și antirasiste în școlile orașului. 
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CAPITOLUL V.
DIRECȚII STRATEgICE

Direcția strategică 1
 Încheierea și punerea în funcțiune a parteneriatelor între școli, Inspectoratul Școlar Județean Cluj 
și Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive.22

Direcția strategică 2.1
 Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la o educație de calitate, cu accent pe respectarea 
legislației specifice evitării oricărui fel de discirminare și segregare.

Direcția strategică 2.2
 Susținerea participării școlare a copiilor de etnie romă din medii defavorizate în școlile incluzive 
din oraș prin servicii socio-educaționale adecvate

Direcția strategică 3
 Susținerea și recunoașterea, conform legislației specifice, a activităților școlilor din rețeaua școlilor 
incluzive și a cadrelor didactice de la aceste școli de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, pre-
cum și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Direcția strategică 4
 Susținerea învățământului cu predare în limba romani și evitarea ca aceasta să devină o formă a 
segregării mascate.

Direcția strategică 5
 Promovarea parteneriatelor între școli la nivelul întregului oraș în vederea îmbunătățirii și îmbo-
gățirii activităților curriculare și extra-curriculare în domeniul educației pentru dreptate socială și 
drepturile omului, educației interculturale, și educației antirasiste.

22 Propunerea pentru aceste parteneriate este formulată în spiritul Obiectivului strategic 8 al Strategiei Inspectoratului Școlar 
Județean Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012 (Încurajarea si susținerea partene-
riatelor cu instituțiile publice pentru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile educației și formării profesionale).
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CAPITOLUL VI.
PROgRAME OPERAȚIONALE ȘI MĂSURI

Obiectiv strategic 1

Crearea rețelei școlilor incluzive23

Direcția strategică 1
Încheierea și punerea în funcțiune a parteneriatelor între școli, Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

și Primăria Municipiului Cluj-Napoca cu scopul susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive.24

Program operațional 1.1.
Stabilirea cadrelor de colaborare în rețeaua școlară clujeană

Măsuri
1.1.1. Adoptarea Strategiei rețelei școlilor incluzive de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

care aduce măsuri complementare față de Strategia Inspectoratului Școlar Județean Cluj 
privind îmbunătățirea accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012. Termen: 
Ianuarie 2016. 

1.1.2. Încheierea unui parteneriat între școli în vederea constituirii nucleului rețelei clujene a 
școlilor incluzive prin care școlile participante își asumă să implementeze măsurile definite 
în această Strategie. Termen: Ianuarie 2016. 

1.1.3. Încheierea unui parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca în vederea implementării Strategiei rețelei școlilor incluzive. Termen: Ianuarie-
Februarie 2016. 

1.1.4. Încheierea unor parteneriate între școlile incluzive din rețea și alte școli din afara rețelei 
prin care să se promoveze extinderea rețelei în vederea cooptării în rețea și a altor școli din 
Cluj-Napoca. Termen: Februarie-Iunie 2016. 

23  Conform Legii Educației Naționale 1/2011, precum reiese și din Art.4, aplicarea principiului incluziunii sociale în educația școlară 
sau educația incluzivă nu se reduce la educația specială, ci este un instrument al integrării sociale și al participării cetățenești active 
în societate, și al educării în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

24 Propunerea pentru aceste parteneriate este formulată în spiritul Obiectivului strategic 8 al Strategiei Inspectoratului Școlar Județean 
Cluj, de îmbunătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate 2009-2012 (Încurajarea si susţinerea parteneriatelor cu 
instituţiile publice pentru dezvoltarea de proiecte comunitare pentru domeniile educaţiei şi formării profesionale).
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Program operațional 1.2.
Asigurarea condițiilor de funcționare a rețelei

Măsuri
1.2.1. Elaborarea și adoptarea de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean 

al unui plan operațional în vederea susținerii rețelei clujene a școlilor incluzive în perioada 
2016-2020 (prin susținerea implementării măsurilor definite în această Strategie), precum 
și la extinderea rețelei și către alte școli decât cele inițiale. Termen: Ianuarie-Februarie 2016.

1.2.2. Inițierea, conform procedurilor și atribuțiilor legale ale părților care contribuie la implemen-
tarea Strategiei, a unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca 
cu privire la sprijinirea rețelei clujene a școlilor incluzive în perioada 2016-2020 prin aloca-
rea resurselor necesare susținerii programelor Școală după școală. Acest sprijin se va aloca 
școlilor din rețea pe baza unor solicitări anuale depuse din partea rețelei către administrația 
publică locală. Termen: Februarie 2016. 

1.2.3. Monitorizarea implementării strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive în perioada 2016-
2020 de către o comisie constituită din inspectori școlari și cadre didactice din școlile rețelei. 
Una dintre școlile participante la rețea își va asuma rolul de coordonator al rețelei, astfel încât 
aceasta să vină în sprijinul unităților de învățământ care școlarizează copii din zone defavori-
zate și marginalizate. La nivelul școlilor, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării 
și promovarea interculturalității25 va putea fi entitatea care să monitorizeze implementarea 
măsurilor din această strategie. Termen: La nivelul unităților de învățământ, conform planului 
managerial; La nivelul ISJ, conform graficului semestrial al inspecțiilor școlare. 

Obiectiv strategic 2

Aplicarea legislației în vigoare privind incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulne-
rabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata Rât, 
majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru  a contribui la 
desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020).26 

25  Conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din decembrie 2014 (capitolul 
3, secțiunea 2), această comisie are printre responsabilitățile sale următoarele: elaborarea unui plan de acțiune pentru preve-
nirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în 
unitatea de învățământ; prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea prin-
cipiilor școlii incluzive; sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; monitorizarea și 
evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității; elaborarea și 
monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul.

26  Acest obiectiv al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive este în concordanță cu prevederile Obiectivului strategic 7 (Asigurarea 
măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educație) definit în Strategia  Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbunătățire 
a accesului la educație a grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012, și oferă propuneri de măsuri comple-
mentare care pot asigura punerea în practică a dezideratului desegregării. De asemenea, acest obiectiv se definește în conformita-
te cu Art. 3 alin. (o) din LEN 1/2011 cu privire la principiul incluziunii sociale; cu Notificarea nr. 29323 din 2004 al MEC și al Ordinului 
nr 1540/19 din 2007 al MECT cu privire la interzicerea segregării școlare a copiilor romi; cu definiția categoriei defavorizate din Art. 
4 al Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 și Art. 2, alin. 4 al același OG cu privire la măsurile pozitive ce vizează protecția grupurilor 
defavorizate  și care nu constituie discriminare la adresa altora conform acestei legi; cu definiția marginalizării sociale din Art. 3 al 
Legii 116/2002; cu Art. 6 alin. (cc) din Legea nr. 292/2011 privind procesul de incluziune socială. 
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Direcția strategică 2.1
Asigurarea accesului egal al tuturor copiilor la o educație de calitate, cu accent pe respectarea 

legislației specifice evitării oricărui fel de discirminare și segregare.

Program operațional 2.1.1.
Asigurarea înscrierii copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate 

și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în clasa 
pregătitoare, cu accent pe evitarea segregării școlare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Măsuri
2.1.1.1. Elaborarea de către școlile incluzive a unor criterii specifice referitoare la incluziune, 

pentru înscrierea în clasa pregătitoare, criterii care vor fi validate de ISJ, pentru evitarea 
segregării școlare în sistemul de învățământ clujean.27 Termen: în funcție de calendarul 
înscrierii în clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică

2.1.1.2. Deoarece înscrierea în clasa pregătitoare se face pe baza metodologiei naționale elabo-
rate de MECST, Inspectoratul Școlar Județean va susține și promova politica de desegre-
gare școlară  prin rețeaua școlilor incluzive la nivelul orașului Cluj-Napoca. 

2.1.1.3. Școlile rețelei incluzive pot să solicite majorarea numărului de locuri alocate prin planu-
rile său lor de școlarizare cu scopul asumat privind incluziunea școlară a copiilor din ca-
tegorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, 
cu domiciliul în zona segregată Pata Rât conform legislației în vigoare

Program operațional 2.1.2.
Informarea și consilierea părinților aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie 

extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de 
etnie romă, cu privire la locurile alocate în clasa pregătitoare și la procedurile de înscriere precizate 
în Programul operațional 2.1.1. 

Măsuri
2.1.2.1. Promovarea, în rândurile potențialilor beneficiari, a procedurilor descrise în Programul 

operațional 2.1.1 prin activitatea consilierilor școlari din grădinițe, prin implicarea medi-
atorilor școlari, precum și a părinților în acest demers. Termen: în funcție de calendarul 
înscrierii în clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică 

27 Conform reglementărilor legale, circumscripțiile școlare sunt constituite cu aprobarea inspectoratelor școlare și a autorității 
locale, la propunerea unităților de învățământ, care pot adăuga criteriului principal – acela privind adresa de domiciliu sau de 
reședință a părinților/tutorilor/întreținătorilor legali ai copiilor de vârstă școlară – și criterii specifice de departajare ce trebuie 
avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate de către consiliul de administrație al acestuia. În acest fel, 
deși învățământul primar este obligatoriu și deși art. 2 al Metodologiei prevede că “Numărul de locuri care se alocă, prin cifra 
de școlarizare, pentru clasa pregătitoare, în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit 
vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurând astfel fiecărui copil un loc “copiii din zone defavorizate, fără acte de 
domiciliu, au toate șansele să rămână neșcolarizați sau să fie școlarizați ad-hoc în condiții certe de segregare. Metodologia  per-
mite,  la aliniatul (3)  ca “Inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea la clasa pregătitoare în interesul 
educațional al elevului și în limitele legii.“ Cu acest scop se va putea utiliza, de exemplu, următorul criteriu specific: Incluziunea 
școlară a copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul 
în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă.
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2.1.2.2.  Consilierea părinților aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie ex-
tremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, ma-
joritate de etnie romă cu privire la procedurile descrise în Programul operațional 2.1.1, 
precum și despre serviciile socio-educaționale oferite de  rețeaua școlilor incluzive pen-
tru evitarea înscrierii copiilor în școlile speciale în cazurile în care acești copii nu suferă 
de dizabilități care să impună acest lucru. Termen: în funcție de calendarul înscrierii în 
clasa pregătitoare stabilit de Metodologia specifică 

Direcția strategică 2.2.
Susținerea participării școlare a copiilor de etnie romă din medii defavorizate în școlile incluzive 

din oraș prin servicii socio-educaționale adecvate, în particular prin două programe operaționale:

Program operațional 2.2.1.
Organizarea programelor Școală după școală28  care includ atât activități de învățare (învățare  

remedială, precum și efectuare de teme de casă), cât și activități de dezvoltare personală (cultivarea 
stimei de sine, dezvoltare emoțională și cognitivă etc) și activități de educație civică (cultivarea gân-
dirii critice și a solidarității sociale, promovarea valorilor dreptății sociale etc).

Măsuri
2.2.1.1. Organizarea, conform Metodologiei din domeniu a MECTS,29 prin consultarea și cu acor-

dul celor implicați (părinți, cadre didactice, director), a Programului Școală după școală 
care să faciliteze și includerea  copiilor din categorii defavorizate (inclusiv a copiilor din 
zona Pata Rât) ai căror părinți nu au condiții financiare care să le permită plata serviciilor 
socio-educaționale aferente Programului Școală după Școală.30  

2.2.1.2. Pe baza parteneriatului semnat între instituții cu privire la implementarea Strategiei 
rețelei clujene a școlilor incluzive conform Măsurii 1.1.3 Primăria și Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-Napoca vor putea să inițieze și să aprobe în fiecare an includerea în 
bugetul local a costurilor aferente sprijinirii participării copiilor aparținând unor cate-
gorii defavorizate cu domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, și altor co-
pii din categorii defavorizate la Programul Școală după școală organizat în unitățile de 
învățământ unde ei sunt înscriși, și vor putea susține  demersurile pentru atragerea unor 
finanțări din bugetul de stat cu acest scop.31 Aceste costuri includ: costuri de transport 

28 Modelul Programului de Școală după școală inițiat prin proiectul ROMEDIN și implementat în 6 școli în anii școlari 2014/2015 și 
2015/2016, adoptat de Rețeaua clujeană a școlilor incluzive își propune să transforme o astfel de inițiativă într-un instrument 
al incluziunii școlare a copiilor din categorii sociale defavorizate, cu domiciliul în zone urbane marginalizate, cum este și zona 
segregată Pata Rât. Modelul se bazează pe prevederile Anexei la ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologia de organizare a programului „Școală după școală”, precum și pe docu-
mentul Conceptul-cadru al Programului Școală după școală din cadrul proiectului ROMEDIN (SDS ROMEDIN) elaborat la finalul 
anului 2014, în perioada de pregătire a SDS ROMEDIN.

29 Vezi Capitolul II Organizarea Programului SDS din Metodologia de organizare a programului „Școală după școală”.
30 Conform Art. 3 alin. (2) al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”, “Oferta de Program SDS este 

proiectată astfel încât să răspundă cu prioritate nevoilor elevilor aparținând grupurilor dezavantajate.”
31  Conform Art. 17 al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală” finanțarea programului se poate face și din bu-

getul autorităților locale, precum și din bugetul de stat din care se poate sprijini financiar Programul SDS pentru elevii proveniți din 
grupurile dezavantajate, potrivit legii. Acest articol nu explicitează tipurile de costuri legate de Programul Școală după Școală care 
pot finanțate din aceste resurse, dar nici nu exclud în mod explicit vreunul din aceste costuri (de exemplu plata cadrelor didactice).



220

în cazul în care zona nu are acces facil la transportul în comun existent (precum este 
zona segregată Pata Rât); costurile unei mese de prânz; costurile de personal specializat 
implicat în acest program, dar și costurile unui minim personal auxiliar; introducerea 
activităților de însoțire a copiilor la și de la școală precum și a unor activități de mediere 
între școală și familie printre activitățile care se pot efectua de către părinți din zone 
defavorizate în sistemul de alocare a venitului minim garantat. 

2.2.1.3. Inspectoratul Școlar Județean susține inițiativa școlilor participante la rețeaua școlilor in-
cluzive clujene pentru organizarea de Programe Școală după școală, conform metodologiei 
specifice și cu respectarea numărului de norme didactice aprobate pentru județul Cluj.32 

2.2.1.4. Rețeaua școlilor incluzive va aplica pentru fonduri la Consiliul Județean Cluj în vederea 
asigurării angajării unui personal calificat din școli sau din afara școlilor pentru derularea 
Programului Școală după Școală. 

2.2.1.5. În conformitate cu legislația din domeniu, Consiliul Județean Cluj poate să contribuie la 
alocarea  profesorilor de sprijin școlilor din rețeaua școlilor incluzive în funcție de nevoi-
le reale ale acestora, atât pentru programul lor școlar de bază, cât și pentru programele 
de școală după școală derulate în aceste unități de învățământ.

Program operațional 2.2.2.
Integrarea tematicii educației și școlii incluzive (și unor teme conexe cum ar fi desegregarea 

școlară, incluziunea romilor etc) în planul managerial al școlilor incluzive, respectiv printre subiectele 
abordate de diversele structuri organizatorice din școli (evaluarea caracterului incluziv al școlii, iden-
tificarea acțiuni comune pe care să le deruleze cu scopul îmbunătățirii caracterului incluziv al școlii).

Măsuri
2.2.2.1. Integrarea tematicii educației și școlii incluzive printre temele abordate de Consiliul de 

Administrație și Consiliul Profesoral al școlii. 
2.2.2.2. Integrarea tematicii educației și școlii incluzive printre temele abordate de Școala 

Părinților. 
2.2.2.3. Programarea și desfășurarea unor ateliere de educație incluzivă în Consiliul Elevilor. 
2.2.2.4. Încurajarea participării părinților de etnie romă în rezolvarea problemelor specifice ale 

școlii.33 

32  Conform Art. 16 al Metodologiei de organizare a programului „Școală după școală”, „în cazul în care, cadrul didactic efectuează 
orele în cadrul normei didactice de predare-învățare - evaluare sau în cadrul normei didactice de ore pe săptămână, aceste 
ore nu sunt retribuite suplimentar; în celelalte cazuri, activitatea desfășurată în cadrul programului SDS poate fi retribuită în 
condițiile legii, din sursele de finanțare prevăzute la art. 17.” Pentru alocarea unor posturi/norme suplimentare care să includă 
orele din cadrul Programului Școală după Școală, ISJ-ul are nevoie de aprobarea MECST. ISJ Cluj va depune o cerere către MECST 
în acest sens, susținând nevoia alocării unor posturi/ norme didactice suplimentare cu scopul de a sprijini organizarea unor 
programe de Școală după școală pentru elevii din categorii sociale defavorizate și, după caz, în vederea susținerii participării 
școlare a elevilor din zone segregate și marginalizate la unități de învățământ de masă mixte din oraș.

33  Propunere bazată și pe propunerea formulată în Obiectivul nr. 5 al Strategiei Inspectoratului Școlar Județean Cluj, de îmbu-
nătățire a accesului la educație a grupurilor dezavantajate, din perioadele 2006-2007 și 2009-2012.
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Obiectiv strategic 3

Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive și a cadrelor didactice din aceste școli, astfel încât 
ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/material din partea sistemului de 
învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării accesului și participării la 
educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate și marginalizate social.

Direcția strategică 3
Susținerea și recunoașterea, conform legislației specifice, a activităților școlilor din rețeaua școlilor 

incluzive și a cadrelor didactice de la aceste școli de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum 
și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Program operațional 3.1.
Alocarea unor posturi de către ISJ în vederea susținerii rețelei școlilor incluzive (cu respectarea 

numărului de norme alocate județului Cluj).

Măsuri
3.1.1. Alocarea unor posturi de profesori de sprijin în funcție de nevoile din școlile din învățământul 

de masă, parteneri în rețea (cu respectarea numărului de norme alocate județului Cluj), care 
școlarizează copii din categorii defavorizate, prin metode și măsuri adecvate, centrate pe elevi. 

3.1.2. Alocarea unor noi posturi de mediator școlar care să asigure medierea între familie și școală 
în relație cu școlile participante la rețea (cu respectarea numărului de norme alocate județului 
Cluj), în vederea susținerii participării școlare a copiilor din categorii defavorizate cu domiciliul 
în zone urbane marginalizate, înscriși în școlile din rețea pe baza acestei strategii. 

Program operațional 3.2.
Recunoașterea și recompensarea școlilor incluzive și activităților din domeniu ale cadrelor didac-

tice conform metodologiilor în vigoare

Măsuri
3.2.1. Integrarea în procesul de evaluare externă făcută școlilor de către ISJ a temei incluziunii 

școlare (de exemplu, evaluarea pe baza Indexului de incluziune, sau alte metode de eva-
luare cantitativă și calitativă a caracterului incluziv a școlilor), precum și promovarea prin 
diverse căi a rezultatelor celei din urmă.34

3.2.2. Includerea în sistemul de evaluare a școlilor care școlarizează copii cu domiciliul în zone  ur-
bane marginalizate și din categorii defavorizate, a criteriului de școală incluzivă, astfel încât 
ponderea acestui criteriu de evaluare să fie egală cu cea a criteriului de performanță.35 

34  Prevedere susținută și în concluziile studiului Observatorul Educaţiei Incluzive în Şcoala Clujeană realizat de către ISJ Cluj în 2009.
35  Legea Nr.1/2011 (Legea Educației Naționale), cu modificările și completărlie ulterioare, prevede forme și modalități de stimulare 

a competiției între unitățile școlare, “competiții bazate pe evaluarea instituțională a fiecărei unități de învățământ după două 
axe majore: incluziune și performanță. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe, se va realiza o clasificare a școlilor 
pe 5 niveluri: “Excelent”, “Foarte bun”, “Bun”, “Satisfăcător” și “Nesatisfăcător”. Sunt premiate atât școlile cu excelență în 
incluziune, cât și cele cu excelență în performanță, de stat, particulare sau confesionale.
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3.2.3. Recompensarea școlilor din rețeaua școlilor incluzive prin diverse feluri de sprijin financiar 
și simbolic, la fel cum sunt recompensate și unitățile de învățământ recunoscute pentru 
performanțelor școlare de excelență. 

3.2.4. Recompensarea simbolică și financiară a muncii cadrelor didactice care se ocupă cu copii 
din medii sociale defavorizate (elevi cu domiciul în zone marginalizate, elevi romi în situație 
materială precară, elevi din familii mono-parentale, copii cu CES, elevi cu părinți plecați în  
străinătate, etc) de exemplu prin puncte acordate în cadrul evaluării anuale a profesorilor 
astfel încât ponderea criteriului de incluziune să fie egală cu cea a criteriului de performanță, 
prin gradații de merit, prin premiere, și/sau prin acordarea unui spor de venit.36

3.2.5. Susținerea organizării, în cadrul programului “Săptămâna altfel”, o unei Gale a Școlilor Inclu-
zive cu participarea tuturor școlilor din Cluj-Napoca, care să promoveze  incluziunea școlară 
a copiilor din categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, defavorizate și margi-
nalizate social, printre ele de etnie romă cu domiciulul în zona Pata Rât, cu accent pe evita-
rea segregării școlare.  

Obiectiv strategic 4

Întărirea statutului învățământului cu predare în limba romani astfel încât acesta să devină un 
mijloc al împuternicirii și recunoașterii culturale.

Direcția strategică 4
Susținerea învățământului cu predare în limba romani și evitarea ca aceasta să devină o formă a 

segregării mascate.

Program operațional 4.1.
Transformarea statutului claselor cu predarea în limba romani din poziția de marginal sau inferior 

(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

Măsuri
4.1.1. Promovarea rezultatelor obținute de elevii din clasele cu predare în limba romani la nivelul 

sistemului de învățământ din Cluj (prin reviste ale școlilor, prin paginile de internet ale școlilor 
și ale ISJ, prin emisiuni televizate, prin presa scrisă, primirea în cadrul „10 pentru Cluj”) 

4.1.2. Încheierea unor parteneriate între școlile care au clase cu predare în limba romani și alte 
școli din oraș în vederea prin care se pot derula multiple acțiuni, spre exemplu: 

- Invitarea elevilor, a părinților lor și a cadrelor didactice din clasele cu predare în limba 

36  Ordinul MEN 5574/2011 prevede cu titlu de recomandare punctarea în evaluarea pentru gradația de merit a activităţii de integrare 
şcolară cadrelor didactice din şcolile de masă, în mod similar cu cea de pregătire a elevilor pentru concursuri şcolare şi olimpiade.
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romani la programe interculturale organizate de alte școli, 
- Organizarea unor evenimente comune în colaborare între școlile unde se predă în 

limba romani și alte școli (cercuri de lectură, seri culturale, evenimente sportive, clu-
buri de cunoaștere, etc) 

- Colaborarea școlilor din rețea în organizarea unor evenimente comune cu ocazia Zilei 
Internaționale a Romilor (8 aprilie), a Zilei Minorităților Naționale (18 decembrie), a 
Zilei dezrobirii (20 februarie) sau cu alte ocazii care marchează diversitatea culturală 
și dialogul intercultural 

- Susținerea participării elevilor din clasele cu predare în limba romani la concursul 
„Diversitate: o șansă în plus pentru viitor” 

4.1.3. Inițierea și desfășurarea unor programe culturale comune în colaborare între clasele cu 
diferite limbi de predare la nivelul școlii 

4.1.4. Includerea limbii romani în cadrul ofertei de limbi străine din școli pentru învățarea căreia 
pot opta și elevii de alte etnii 

4.1.5. Schimb de experiență între cadrele didactice care predau în limba romani, și/sau predau 
limba romani, precum și istoria romilor și alte cadre didactice din rețeaua școlilor incluzive 

4.1.6. Organizarea unor întâlniri a copiilor care sunt înscriși în clase cu predare în limba romani cu 
personalități marcante de etnie romă 

4.1.7. Angajarea unor cadre didactice de etnie romă care pot asigura continuitatea învățării limbii 
romani la nivel gimnazial și liceal

Program operațional 4.2.
Acordarea unui suport educațional pentru copiii din clasa cu predare în limba romani din clasa a 

IV-a în vederea facilitării trecerii lor cu succes în clasa a V-a la învățământ cu predare în limba română

Măsuri
4.2.1. Utilizarea metodologiei predării limbii române ca limba a doua la clasele cu predare în lim-

ba romani pentru elevii ai căror limba maternă nu este limba română 
4.2.2. Monitorizarea aplicării programului “Trec la gimnaziu” în cazul claselor cu predare în limba 

romani 

Obiectiv strategic 5

Promovarea educației pentru drepturile omului și pentru dreptate socială, precum și a educației 
interculturale și antirasiste în școlile orașului.

Direcția strategică 5
Promovarea parteneriatelor între școli la nivelul întregului oraș în vederea îmbunătățirii și îmbogă-

țirii activităților curriculare și extra-curriculare în domeniul educației pentru dreptate socială și drep-
turile omului, educației interculturale, și educației antirasiste.
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Program operațional operațional 5.1.
Activități curriculare

Măsuri
5.1.1. Oferirea și promovarea disciplinei Drepturilor omului ca disciplină opțională la nivel de licee 
5.1.2. Promovarea unor discipline cu tematica drepturilor omului în curriculum la decizia școlii 

pentru învățământul primar, gimnazial și liceal 
5.1.3. Organizarea unor concursuri interșcolare pe tema drepturilor omului 
5.1.4. Crearea de către școlile din rețea a unor resurse pentru predarea drepturilor omului la di-

versele cicluri ale învățământului preuniversitar, și constituirea unei baze de date cu exem-
ple de bună practică, activități de succes pe tema educației pentru dreptate sociala 

5.1.5. Activitate deschisă (oră de dirigenție) cu 2 clase: una de liceu și una de școală profesională 
cu mulți elevi romi cu tema Integrării sociale 

5.1.6. Parteneriate cu școli europene (proiect Erasmus, Comenius) pe teme legate de intercultu-
rale, anti-rasism, drepturile omului și dreptate socială 

Program  operațional 5.2.
Activități extra-curriculare

Măsuri
5.2.1. Inițierea la nivelul ISJ a Săptămânii educației pentru incluziune și dreptate socială în cadrul 

căreia școlile pot derula diverse acțiuni extra-curriculare pe aceste teme, propunere pentru 
CAEJ 

5.2.2. Marcarea anumitor zile importante printre evenimentele sărbătorite la școli și/sau în rețea, 
respectiv implicarea rețelei în sensibilizarea populației clujene cu privire la aceste teme 
prin inițierea unor campanii, de exemplu de Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 
decembrie), de Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (21 martie), de 
Ziua Comemorării Holocaustului, de Ziua Muncii (1 mai), de Ziua Mondială a Locuirii (prima 
zi de luni din octombrie), de Ziua Drepturilor Elevilor (17 noiembrie), de Ziua Națiunilor 
Unite pentru  Drepturile Femeilor și Pace Internațională (Ziua Internațională a Femeii), de 
Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie), etc - propuneri de CDS

5.2.3. Derularea unor activități comune în cadrul rețelei în contextul unor evenimente derulate 
în școli din alte țări pe această tematică (de ex. ”Săptămâna școlilor incluzive” din prima 
săptămână a lunii decembrie) 

5.2.4. Organizarea în orașul Cluj-Napoca a Galei școlilor incluzive în colaborare între școli, organi-
zații neguvernamentale, instituții ale administrației locale, și alți actori sociali 

5.2.5. Schimb de experiență cu orașele înfrățite cu orașul Cluj-Napoca, cu experiență pe această 
componentă; mediatizată pe toate canalele mass-media 

5.2.6. Realizarea de schimb de experiență între școli și organizații neguvernamentale active în 
domeniul apărării drepturilor omului 
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5.2.7. Organizarea unor cursuri de formare pentru personalul școlilor și pentru părinți pe teme 
legate de educația pentru dreptate socială 

5.2.8. Organizarea unor evenimente în colaborare între mai multe școli cu tematica drepturilor 
omului, dreptății sociale, anti-rasismului și interculturalității în cadrul programului “Săptă-
mâna altfel” 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ PENTRU ACCEPTAREA DIVERSITĂȚII

Dávid-Kacsó Ágnes, Maria Roth

Activitatea desfășurată de Universitatea Babeș-Bolyai în cadrul proiectului ROMEDIN a fost bazată 
pe concepția și instrumentul destinat promovării incluziunii educaționale a unei populații diverse 
de elevi elaborat de Tony Booth și Mel Ainscow (2002), în Marea Britanie. Cu toate că materialului 
elaborat nu își propune o abordare cantitativă a incluziunii, cu una participativă și formativă, el a fost 
denumit ”Indexul incluziunii școlare”, tocmai pentru a sublinia caracterul instrumental demersului. În 
viziunea autorilor amintiți, incluziunea în educație presupune valorizarea egală a tuturor elevilor, pre-
cum și a personalului, cu toate caracteristicile lor psiho-sociale precum vârsta, genul, originea socială, 
etnia, rasa, religia, orientarea sexuală, nivelul intelectual sau tipul de dizabilitate sau boală și este un 
aspect al incluziunii în societate. Incluziunea copiilor cu o varietate de talente, dificultăți, valori, apti-
tudini urmărește și se referă la capacitatea unui grup, clasă, colectiv, școală de a primi diverși membri 
care au nevoie de sprijin pentru a învăța și a se adapta la mediul școlii de masă. Școala incluzivă este 
o școală de masă primitoare, accesibilă, deschisă de calitate și care își îndeplinește menirea de a se 
adresa tuturor copiilor, de a le facilita învățarea și de a le forma abilități necesare integrării lor sociale. 

Printre caracteristicile școlii incluzive Ungureanu (2000) menționează următoarele:
- relațiile interpersonale deschise către comunicare, pozitive, bazate pe parteneriatul din-

tre elevi cu caracteristici diverse și personalul școlii;
- flexibilitatea programelor școlare, a strategiilor educaționale și a serviciilor de suport în 

funcție de caracteristicile elevilor, adaptate pentru elevii cu dificultăți de învățare;
- promovarea educației bazate pe drepturi egale, dar și pe responsabilități, precum și asi-

gurarea accesului la oportunități;
- informarea, consultarea și implicarea copiilor la luarea deciziilor privind demersul educațional;
- consultarea și parteneriatul cu familia;
- implicarea activă a comunității în planificarea și derularea programele școlii. 

Având în vedere că incluziunea școlară presupune colaborarea dintre personalul educațional al 
școlii, părinți și elevi, factorii promotori ai incluziunii sunt chiar ei:

•	 cadrele didactice: incluziunea depinde în mare măsură de pregătirea cadrelor didactice, de 
atitudinea și modul de raportare a acestora față de copiii cu cerințe educaționale speciale, 
de modul în care ei înțeleg și aplică principiile incluziunii, precum și de modul concret în 
care ei adoptă strategiile pedagogice și aleg metodele didactice;

•	 elevii înșiși, colegii din clasă și din școală care, alături de pregătirea și activitatea cadrelor di-
dactice, joacă un rol foarte important în crearea unei atmosfere de incluziune și acceptare a 
colegilor lor cu dificultăți de învățare sau a copiilor minoritari, refugiați sau cu caracteristici 
speciale de orice tip;

•	 părinții care fac și ei parte, chiar dacă indirect, din mediul școlar și care influențează modul 
în care școala își mobilizează resursele, conform propriilor valori și caracteristici, pentru a 
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răspunde cerințelor și nevoilor propriilor copii precum și celor care vin spre ei din partea 
cadrelor didactice, dar și a elevilor.

Pe lângă agenții amintiți, mediul școlar, ca și context în care interacționează agenții menționați are 
și alte caracteristici care țin de înzestrarea școlii și resursele ei materiale, arhitecturale, estetice etc., 
care toate influențează calitatea procesului de educație.

”BARIERELE ÎN CALEA ÎNVĂȚĂRII ȘI PARTICIPĂRII” ȘI  „NEVOILE EDUCAȚIONALE SPECIALE”

Indexul incluziunii introduce  conceptul de „bariere în calea învățării și participării”, concept care repre-
zintă o alternativă față de cel de „nevoi educaționale speciale”. Acesta din urmă sugerează că dificultă-
țile în educație sunt deficiențe personale ale copilului sau tânărului, în timp ce discuția despre barierele 
care îngreunează incluziunea accentuează rolul mediului de viață al elevilor sau al interacțiunii dintre 
caracteristicile acestora cu contextele lor de viață, cu contextele date de instituții, culturi, circumstanțe 
sociale și economice care le afectează viața  (Booth și Ainscow, 2002). Astfel barierele se pot regăsi în:

•	 diferite aspecte ce țin de școală, precum și de politicile locale și naționale, ca de ex. aspecte 
de curriculum irelevant din punctul de vedere al experienței copiilor, ierarhizarea școlilor 
pe baza performanței elevilor, accentul pus pe performanță și nu pe procesul învățării, 
siguranța spațiilor folosite de elevi în afara orelor de curs etc.

•	 interacțiunea elevilor cu ceea ce li se predă și modul în care li se predă, de ex. stimularea 
competitivității în locul cooperării, acordarea atenției exclusiv comportamentelor negative, 
nu și celor pozitive, neobservarea efortului depus de unii elevi, depersonalizarea procesului 
de învățământ, neacordarea de feed-back în evaluarea elevilor, neclaritatea criteriilor de 
evaluare, lipsa de valorizare a culturii de proveniență etc. 

Reducerea barierelor în calea învățării elevilor și stimularea participării lor presupune mobilizarea 
resurselor din școli. Resursele care pot fi valorificate se găsesc la nivelul elevilor, părinților, comunității 
și cadrelor didactice:

•	 Resurse ale elevilor: scopurile lor pentru viitor, interesul  pentru cariera viitoare, capaci-
tatea de a se ajuta reciproc, dorința lor de a-și dovedi capacitățile, capacitatea lor de a se 
ajuta reciproc, imaginația și creativitatea lor pot fi stimulate pentru în vederea creării unei 
atmosfere de acceptare reciprocă și de sprijin. 

•	 Părinții interesați: sunt mulți părinți disponibili să contribuie la îmbunătățirea calității edu-
cației propriilor copii, care pot mobiliza resurse personale, materiale, relaționale, culturale, 
organizatorice pentru un climat educațional favorabil învățării elevilor.

•	 Personalul didactic: având cunoștințe privind conținutul procesului educațional, el are în-
totdeauna un potențial de a susține dezvoltarea elevilor, prin folosirea metodelor centrate 
pe copii și nevoile lor, prin stimularea cooperării între elevi, etc.

•	 Școala, cu absolvenții ei fiind întotdeauna un punct nodal important pentru o comunita-
te, aceasta din urmă poate mobiliza resurse pentru a sprijini efortul școlii în situații care 
depășesc competența acesteia, sau necesită activități de colaborare. 
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DIMENSIUNILE INCLUZIUNII ȘCOLARE

Incluziunea poate fi explorată de-a lungul a 3 dimensiuni interconectate ale îmbunătățirii calității 
climatului educațional școlar: crearea culturilor incluzive, producerea politicilor incluzive și desfășu-
rarea unor practici incluzive.

Crearea culturii inclusive se referă la adoptarea valorilor care să conducă la închegarea unei 
comunități sigure, primitoare, de colaborare, stimulante, în care fiecare este prețuit ca fiind capabil 
de performanțe valoroase. Prin crearea culturilor inclusive se dezvoltă valori incluzive împărtășite 
explicit de personal, elevi, pedagogi și părinți sau de alte persoane care îngrijesc copiii. Principiile și 
valorile culturale școlare incluzive ghidează deciziile cu privire la politicile și practicile de zi cu zi de 
la clasă, stimulând solidaritatea cu cei care au dificultăți de adaptare școlară, astfel încât dezvoltarea 
școlară devine un proces continuu.

Elaborarea politicilor inclusive constă din elaborarea sistemului de reguli care să asigure pătrun-
derea principiilor și a practicilor incluzive la toate nivelele educației școlare. Politicile încurajează 
participarea elevilor și a personalului din momentul în care aceștia intră în școală, ajung la toți elevii 
și vizează reducerea presiunilor de excluziune. Toate politicile presupun strategii clare pentru schim-
bare. Politica incluziunii se sprijină pe acele activități care cresc capacitatea școlii de a răspunde di-
versității elevilor. 

Practicile inclusive se referă la modalitățile practice prin care se aplică culturile și politicile inclu-
zive ale școlii în vederea îmbunătățirii gradului de acceptare a diversității elevilor unei școli. Practicile 
pot fi diverse activități, modalități de comunicare, de evaluare sau de predare, care răspund varietății 
nevoilor elevilor. Participarea tuturor elevilor se face prin încurajarea lor să se implice activ în toate 
aspectele ce țin de educație, prin valorizarea propriilor lor cunoștințe și experiențe din afara școlii. 
Personalul identifică resurse materiale și umane, implicând elevi, părinți/aparținători și resurse ale 
comunității care pot fi mobilizate pentru a susține învățarea și participarea. 

Indexul incluziunii este un instrument de autoevaluare pentru școli pe baza dimensiunilor prezen-
tate, presupunând recunoașterea avantajelor schimbărilor introduse pentru toți factorii implicați. În 
acest proces evaluativ, persoanele exterioare au rolul ”prietenului critic”, care țin evidența tematici-
lor specifice școlii și pot modera activitatea. În cadrul proiectului ROMEDIN s-a pornit de la premisa 
că în școlile care au ales această activitate s-a conturat dorința creșterii gradului de incluziune a 
școlii în privința înțelegerii situației educaționale a copiilor romi, în vederea îmbunătățirii acesteia. 
Reprezentanții UBB și-au asumat rolul de moderator în procesul identificării ariilor și a direcțiilor 
schimbării dorite de factorii implicați: elevii, părinții și cadrele didactice. Au existat cinci școli care 
și-au asumat această activitate. În cele ce urmează, vom prezenta caracteristicile școlilor din punctul 
de vedere al incluziunii. 
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METODOLOgIA IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚII:

Așa cum am menționat în introducere, metodologia urmată în cadrul acestei activități a fost mode-
lată după metodologia Indexului incluziunii  (Booth, Ainscow, 2010, publicată în varianta traducerii 
românești din 2006). Lucrul cu Indexul incluziunii a fost planificat să se deruleze în următorii pași:

Faza 1. Demararea evaluării 
1.1.  Crearea unui grup de coordonare a activității la nivelul școlii/informarea comunității școlare 

despre existența indexului;
1.2. Dezvoltarea unei viziuni comune privind incluziunea educațională pentru instituția dată;
1.3.  Utilizarea indicatorilor pentru identificarea ariilor care necesită schimbări. În acest scop este 

utilizat un chestionar cu indicatori pentru fiecare dimensiune a incluziunii.  În urma acestei 
activități șe alege cel puțin un indicator care necesită îmbunătățire în viziunea celor implicați, 
îmbunătățire realizabilă în cadrul școlii.

 Faza 2.  Adunarea de informații despre nivelul de incluziune din școală  de la elevi și părinți, prin 
organizarea unei serii de întâlniri cu aceștia.
2.1.	Explorarea opiniei elevilor 

o  Organizarea grupurilor consultative ale elevilor: cel puțin un grup pentru fiecare 
nivel;

o Aplicarea chestionarelor privind incluziunea pentru toți elevii implicați;
2.2.	Explorarea opiniei părinților

o  Organizarea grupurilor consultative ale elevilor: cel puțin un grup pentru fiecare nivel;
o Aplicarea chestionarelor privind incluziunea pentru toți elevii implicați;

2.3. Stabilirea priorităților pe baza rezultatelor obținute

Faza 1
Demararea evaluării

Faza 2 
Strângerea informaţiilor despre nivelul 

de incluziune din  şcoală

Faza 3
Elaborarea unui plan de 
dezvoltare a nivelului de 

incluziune din școală

Faza 5
Revizuirea procesului

Faza 4.

Implementarea schimbărilor
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Faza 3. Introducerea  priorităților identificate în planul de dezvoltare a școlii și urmărirea punerii 
în practică a modificărilor necesare 

Faza 4.  Implementarea priorităților pe baza planului de acțiune elaborat
Faza 5.  Urmărirea eficienței utilizării Indexului 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Procesul aplicării indexului fiind de durată, activitățile sunt încă în curs, dar pe baza celor derulate 
până acum, se desprind deja câteva rezultate importante. În fiecare dintre școlile participante au avut 
loc două întâlniri cu cadre didactice pentru clarificarea noțiunilor de bază utilizate în lucrul cu Inde-
xul și pentru pregătirea activităților cu celelalte categorii de participanți la educație: părinți și copii. 
Activitățile fiind organizate în cadrul proiectului ROMEDIN, tema incluziunii elevilor romi s-a plasat în 
centrul discuțiilor, dar participanții cadre didactice, părinți și copii au adus în discuție, așa cum reiese 
și din Index, o diversitate de situații în care instituțiile școlare sunt provocate să răspundă diversității 
elevilor și familiilor lor. La toate întâlnirile au participat părinți și respectiv copii romi, alături de cei 
de etnie majoritară. 

În etapa următoare au avut loc întâlniri cu elevi (au participat elevi din ciclul primar în patru din-
tre școli, elevi din ciclul gimnazial din toate cele cinci școli și elevi din liceu din două școli, în funcție 
de caracteristicile școlilor. Completarea chestionarelor de către elevi a fost urmată de discuții, unde 
elevii au avut ocazia să relateze experiențele lor cu acceptarea diversității,  ca și cele de discriminare 
și să reflecteze la propriile propuneri de îmbunătățire a atmosferei din școală și să expliciteze propu-
nerile de îmbunătățire pe care le-au gândit. În cazul părinților, metodologia a fost identică: după ce 
chestionarele au fost completate au avut loc discuții în cadrul cărora părinții au avut ocazia să își pre-
zinte opiniile mai în profunzime. Pe baza informațiilor strânse, s-a elaborat un raport pentru fiecare 
școală participantă, rezultând o radiografie a aspectelor care privesc incluziunea în viziunea tuturor 
factorilor implicați.

REZULTATELE ACTIVITĂȚII

Datele prezentate în cadrul acestui studiu sunt bazate pe chestionarele completate în toate cele cinci 
școli participante. Chestionarele conțin afirmații referitoare la indicatorii aferenți dimensiunilor inclu-
ziunii, anume cultura incluzivă a școlii, setul de politici (prevederi, regulamente etc.) incluzive și prac-
ticile incluzive di procesul didactic. Chestionarele destinate elevilor, părinților și cadrelor didactice 
urmăresc aceleași aspecte, dar cele destinate elevilor din ciclul primar și gimnazial sunt mai  simple și 
mai concrete, cele destinate părinților și elevilor de liceu sunt mai complexe și împărțite pe cele trei 
dimensiuni, iar cea folosită în munca cu cadrele didactice sunt cele mai complexe. Chestionarele și 
frecvența răspunsurilor pot fi găsite în anexă. 

În cele ce urmează prezentăm dimensiunile incluziunii în lumina gradului de realizare a indicatori-
lor la cele cinci școli participante la activitate.
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Crearea culturilor inclusive se realizează prin consolidarea comunității și stabilirea valorilor inclu-
sive. Cifrele din graficul 1. reprezintă procentul cadrelor didactice care au fost de acord cu  faptul că 
o anumită afirmație este caracteristică pentru propria școală.

graficul nr. 1. Nivelul indicatorilor privind consolidarea comunității în cadrul școlilor participante

 
Datele din chestionarele completate de cadrele didactice reflectă faptul că în școlile participante 

ajutorul reciproc între elevi este mai degrabă un fenomen rar, considerat nespecific, doar aproximativ 
o treime dintre respondenții cadre didactice considerând că elevii se ajută între ei. Marea majori-
tate a cadrelor didactice nu este mulțumită nici de gradul respectului primit din partea elevilor. In 
același timp aproape jumătate dintre ei au raportat că nu există cu adevărat un parteneriat între 
părinți și cadre didactice. În discuțiile ulterioare această a temă a revenit adesea în centrul discuției, 
în care cadrele didactice au remarcat dificultățile majorității părinților de a ține legătura cu școala și 
considerând că situația este și mai gravă în cazul colaborării cu părinții din familii rome. În percepția 
majorității cadrelor didactice, școala nu beneficiază de resursele comunităților locale, cadrele didac-
tice simțindu-se singure în îndeplinirea unor sarcini adesea ingrate care implicit sau explicit le revin, 
chiar în lipsa unei pregătiri adecvate. Ele se simt adesea depășite de problemele sociale pe care le 
au unele familii și elevi, sau de nevoia de a soluționa uneori cazuri de abuz asupra copilului, sau 
de consum de droguri și alte substanțe, absenteismul școlar, neglijarea și lipsa de sprijin din partea 
părinților  și alte probleme sociale ale elevilor. Suprasolicitarea cadrelor didactice cu sarcini ale căror 
rezolvare le depășesc pregătirea poate să meargă în detrimentul procesului didactic-educativ, în ciu-
da atașamentului lor față de copii și problemele lor.

Datele reflectă faptul că în percepția cadrelor didactice nu există o comuniune puternică între toți 
cei trei factori implicați – părinți copii și cadre didactice. Pentru cadrele didactice constituie însă o 
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resursă importantă sentimentul de coeziune între colegi aceleiași instituții: majoritatea cadrelor di-
dactice se simt bine primiți la școală, consideră că există colaborare bună atât între cadre cât și între 
cadre și personalul școlii în general.

graficul nr. 2. Nivelul indicatorilor referitori la răspândirea valorilor inclusive în școlile participante

Datele reflectă faptul că cele mai multe dintre cadrele didactice participante la analiza nivelului 
de incluziune consideră că școala se străduiește să reducă toate formele de discriminare, să înlăture 
barierele de participare și învățare din calea elevilor și să demonstreze în mod egal prețuire pentru 
elevi, dar în realizarea acestor obiective nu se simt sprijiniți nici de părinți și nici de elevi. Un alt aspect 
care reiese din datele obținute este existența unor așteptări diferențiate față de diferitele categorii 
de elevi, fiind vorba în mod specific de așteptări mai reduse față de copiii romi. În loc ca acest lucru 
să scadă presiunea asupra elevilor romi și să îmbunătățească climatul educațional, reducerea stan-
dardelor și așteptărilor are adesea efectul de a reduce sentimentul de competență în cei implicați, 
existența așteptărilor ca elevii să progreseze fiind unul dintre factorii cel mai strâns legați de succesul 
școlar. În cazul în care așteptările se referă doar la performanță, elevii care resimt bariere de învățare 
au parte de multe eșecuri, ceea ce duce la demotivarea lor.  În schimb, menținerea așteptărilor ridi-
cate cu privire la implicare și efortul investit în procesul de învățare contribuie la creșterea motivației 
școlare (Eccles, 2004). Foarte puțini (18%) dintre cadrele didactice întrebate  consideră că filosofia 
incluziunii este împărtășită de părinți și elevi. Este important și totodată trist, dar trebuie remarcat 
că mai puțin de jumătate dintre cadrele didactice se consideră a fi respectate pentru calitatea lor de 
ființe umane și pentru rolul pe care îl îndeplinesc la școală. Respectul reciproc pare a fi o problemă 
importantă în școlile participante, pentru că atât părinții cât și elevii au perceput acest aspect ca fiind 
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problematic: abia 15% dintre elevii din liceu și doar 48% dintre părinți consideră că relațiile dintre 
elevi și cadre didactice se bazează pe respect.  

 
graficul nr. 3. Nivelul indicatorilor referitori la caracterul deschis, primitor al școlii (școala pentru toți)

Implementarea politicilor incluzive se realizează prin crearea unui climat deschis, primitor, denu-
mit prin index școala pentru toți, respectiv organizarea suportului pentru diversitate. Efortul depus 
de cadrele didactice pentru ca școlile luate în studiu să fie accesibile pentru toți și să ofere condiții în 
care toți elevii pot progresa, este reflectat de procentul mare în care respondenții au fost mulțumiți 
de gradul de realizare al indicatorilor care se referă la această dimensiune. Organizarea grupelor de 
predare-învățare astfel încât toți elevii să se simtă valorizați, este indicatorul cu procentul cel mai 
redus de realizare, dar majoritatea respondenților a considerat că și acest pas este realizat în mod 
corespunzător în școala unde lucrează.

Organizarea suportului pentru diversitate arată un aspect mai puțin pozitiv: aproape jumătate 
dintre cadrele didactice se simt descoperiți în ceea ce privește modalitățile de a răspunde copi-
ilor care au ”nevoi speciale” și nu consideră că în această problemă ar fi ajutați de cursurile de 
perfecționare. Aproape jumătate dintre cei întrebați se simt presați să acționeze în direcția exclu-
derii unor copii din motive disciplinare, presiune care vine în primul rând din partea părinților care 
consideră că existența unor ”copii-problemă” în comunitatea școlară reduce șansele de reușită ale 
propriilor copii. 

O problemă comună în școlile participante o constituie violența între elevi: aproape 70% dintre 
cadrele didactice întrebate consideră că este prea ridicat nivelul acesteia. Cu toate că a fost redus 
procentul elevilor care au recunoscut că le-ar fi teamă că vor fi hărțuiți la școală (25% în ciclul primar, 
15% în ciclul gimnazial), între schimbările dorite reducerea violenței era aspectul cel mai des amintit. 
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Elevii din ciclurile inferioare au fost marcați de violența celor din ciclurile mai mari, chiar dacă perso-
nal nu s-au simțit în pericol. Ca direcție de schimbare valabilă pentru toate școlile participante s-ar 
contura introducerea unor măsuri nonviolente prin care violența între elevi s-ar putea fi redusă cu 
succes. 

 graficul nr. 4. Nivelul de realizare al indicatorilor aferente organizării suportului pentru diversitate

 
Practicile inclusive se compun din modalitățile de dirijare a învățării și din mobilizarea resur-

selor.  Aspectele care după majoritatea celor întrebați sunt mai puțin dezvoltate sunt cele care se 
referă la parteneriatul între cadre didactice, în ceea ce privește planificarea, predarea și evaluarea. 
Doar într-una din școlile participante există practica organizării unor module de predat în colabo-
rare între cadre didactice de diferite specializări, oferind o imagine de ansamblu a fenomenului re-
spectiv și în același timp ușurând elevilor conectarea conținuturilor învățate de viața reală. Stimu-
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larea cooperării elevilor este o practică mai rar folosită în procesul predării și învățării, aproximativ 
jumătate (54%)  dintre cadrele didactice considerând acest aspect ca fiind caracteristic modului în 
care învățarea este dirijată în școala lor. Viziunea cadrelor didactice este întărită de cea a elevilor,  
având în vedere că doar în jur de 35% dintre elevii din ciclul primar și gimnazial și 21% dintre cei din 
liceu au răspuns că sunt de acord cu faptul că elevii cooperează între ei în procesul învățării.  O altă 
problemă care reapare în mai multe dintre dimensiunile incluziunii  o constituie lipsa de respect 
reciproc între cadre didactice și elevi. Doar 54% dintre cadre didactice consideră că disciplina se 
bazează pe respect reciproc între cadre didactice și elevi, iar la rândul lor, doar 36% dintre elevi 
consideră că în timpul orelor cadrele didactice și elevii se poartă frumos unii cu alții. Dintre cei din 
ciclul gimnazial 47% consideră că profesorii sunt corecți atunci când  pedepsesc un elev. În legătură 
cu tema pentru acasă, doar 50% dintre profesori îi atribuie o contribuție esențială la asigurarea 
succesului procesului de învățare. Cu toată importanța lor pentru elevi, doar 26% dintre elevii de 
liceu consideră că ele sunt explicate în mod corespunzător, iar 39% dintre elevii din ciclul primar și 
46% dintre cei din ciclul gimnazial înțeleg ce au de făcut, când au teme. Temele pentru acasă con-
stituie unul dintre factorii care susțin inegalitățile în procesul de învățare (așa cum deja constatase 
Bernstein, în 1977), elevii ai căror condiții de locuit, stil de viață, nivelul de educație al părinților 
nu permit sprijinirea lor în efectuarea temelor fiind dezavantajați. Activitățile de tip afterschool 
asigurate copiilor dezavantajați în general și copiilor romi în special în cadrul proiectului ROMEDIN, 
sunt astfel menite să înlăture barierele din calea accesului la educația de calitate. Totuși, rămâne 
dilema focalizării excesive pe efectuarea temelor, în acest fel rămânând mai puțină disponibilita-
te pentru introducerea unor activități care ar contribui la formarea unor deprinderi practice, la 
dezvoltarea personală și a unor abilități sociale care sunt de asemenea absolut necesare pentru 
obținerea succesului școlar, fiind greu de însușit/format în mediile culturale de proveniență ale co-
piilor țintiți de proiect. Participarea copiilor la activitățile extracurriculare este o cheie de creștere 
gradul de coeziune a comunității școlare și angajamentul față de școală, ceea ce este unul dintre 
factorii care contribuie la succesul școlar. În al doilea rând, activitățile extracurriculare constituie 
un cadru în care pot fi valorizate diferențele dintre elevi și pot fi validate experiențele celor care 
vin din medii diferite de cele ale majorității. În plină concordanță cu percepția cadrelor didactice, 
elevii – în primul rând cei din liceu – precum și părinții au menționat frecvent introducerea unor 
activități extracurriculare atractive pentru elevi ca fiind direcția de schimbare pe care ar dori-o. 
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graficul nr. 5. Nivelul de realizare al indicatorilor referitoare la dirijarea învățării

A doua componentă a realizării practicilor inclusive o constituie mobilizarea resurselor. Schimbă-
rile dorite pot fi realizate doar dacă există resurse în comunitatea școlară și în comunitatea mai largă. 
Răspunsurile cadrelor didactice arată că ele depun un efort substanțial pentru a susține învățarea 
elevilor și participarea lor cât mai activă. Este însă mai puțin caracteristic ca școlile să valorifice 
diferențele dintre elevi și să valorifice experiența de viață a personalului ca și resurse. La fel, resursele 
din comunitate sunt mai puțin cunoscute și valorificate, ceea ce impune crearea unei rețele comuni-
tare de sprijin în jurul școlilor. 
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graficul nr. 6. Realizarea practicilor inclusive prin mobilizarea resurselor

CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Datele obținute de la școlile participante la această activitate în cadrul proiectului ROMEDIN arată că 
există un efort considerabil depus din partea școlilor și în mod concret din partea cadrelor didactice 
pentru a înlătura barierele de învățare ale elevilor în general și al celor romi în particular, și a ajuta, 
procesul de învățare ale acestora. În acest efort însă nu se simt sprijiniți nici de părinți, nici de co-
munitatea mai largă. Comunicarea între membrii triadei cadre didactice-elevi-părinți este apreciată 
ca fiind mai  mult ineficientă, toate cele trei părți ale triadei simțindu-se nerespectate de celelalte 
categorii.  Cu toate că sunt părinți care exercită presiune asupra școlilor în direcția excluziunii elevilor 
romi, mai ales a celor care au dificultăți de integrare, elevii înșiși s-au arătat mai toleranți, au recu-
noscut că nu întotdeauna copii romi sunt cei mai problematici, și într-una din școli elevii din clasele 
superioare ale ciclului gimnazial au menționat îmbunătățirea climatului școlar și reducerea discrimi-
nării în ultimii ani față de experiențele lor din anii când au început școala.  

Serviciile realizate în cadrul școlii dedicate exclusiv romilor constituie o sursă de tensiune, tensiu-
ne amintită de părinții copiilor majoritar. Există o categorie dezavantajată, neromă, care resimte ne-
voia de sprijin concretizat atât în programa afterschool cât și în asigurarea mesei calde, și se simte de 
nedreptățit datorită faptului că nu beneficiază de serviciile destinate romilor. Pe de altă parte acest 
mod de oferire a serviciilor, focusat pe o categorie anume de copii, îi stigmatizează pe participanți, 
făcându-i ținta unor manifestări agresive.

Elevii au multe propuneri de îmbunătățire a vieții școlare, de la vopsirea sălilor de clasă în culori 
vesele și prietenoase, amenajarea unor locuri în interiorul clădirilor, unde elevii se pot relaxa și des-
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tinde împreună în timpul pauzelor, ”activități pentru fericire” , adică amenajarea curților școlilor cu 
terenuri de joacă, locuri pentru recreere și activități extracurriculare, de ex. excursii, până la utilizarea 
detenției ca și modalitate de pedeapsă pentru anumite abateri. În fiecare școală a reieșit din discuțiile 
cu elevii nevoia de comunicare cu cadre didactice, dorința de răbdare mai multă și atenție persona-
lizată într-un climat de respect reciproc, în care diferențele dintre elevi apărute în cursul procesului 
de învățare pot fi asumate, eforturile de a le depăși pot fi apreciate și soluțiile găsite.  Cu toate că 
aceste teme nu țin în mod explicit de problematica romilor, este evident că într-o școală în care toți 
elevii se simt bine, e mai probabil că și elevii romi se simt mai bine, ceea ce constituie ideea de bază 
în viziunea lui Booth și Ainscow (2002) pentru crearea școlilor inclusive.

Direcțiile de schimbare se conturează din aceste rezultate: întărirea parteneriatului cu părinții, 
crearea unui cadru mai puțin formal pentru comunicare, necesar pentru ca părinții din medii deza-
vantajate sau din medii culturale diferite să poată depăși barierele de comunicare specifice mediilor 
formalizate, oficiale. Resursele comunității, atât sub aspect financiar cât și organizatoric, ar putea fi 
utilizate în asigurarea oportunităților pentru activități precum cele de comunicare non-formală sau 
de asistare a familiilor cu situații dificile (de ex. prin proiecte axate pe acest gen de activități).  Asigu-
rarea asistenților sociali în școli cu scopul soluționării problemelor sociale ale copiilor și a facilitării 
comunicării între cadre didactice și părinți ar contribui la întărirea parteneriatului între școală și fami-
lie și ar reduce suprasolicitarea cadrelor didactice cu probleme care nu țin de sfera educaționalului.

Pentru înlăturarea barierelor de învățare din calea copiilor romi se pot utiliza ca și resurse co-
legii de clasă/școală, munca în echipe stimulând învățarea și crescând motivația școlară alături de 
cel de autonomie și cel de competență. În același timp, munca în echipă contribuie la închegarea 
comunității clasei. Un alt aspect important menționat de cadrele didactice din școlile participante îl 
constituie asigurarea posibilității de a implica mai mulți  profesori de sprijin în procesul de învățare 
al copiilor romi. În acest scop pot fi mobilizate resurse din comunitate și se pot elabora noi proiecte, 
care să reia acest aspect. 
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Anexe 
Tabelul nr. 1. Răspunsurile elevilor

Elementară Gimnaziu
De acord (%) De acord (%)

Deseori lucrăm în perechi sau pe grupe în rezolvarea sarcinilor școlare. 91.7 40.5
Majoritatea materiilor îmi plac. 56.8
Îmi ajut colegii la sarcinile școlare, atunci când aceștia au nevoie. 55.6
Când nu mă descurc la lecții, cer ajutorul profesoarei/profesorului. 56.8
Învățătoarea mă ajută la rezolvarea sarcinilor școlare atunci când am 
nevoie

66.7

Îmi place să-i ofer ajutor învățătoarei când are de făcut unele lucruri. 77.8
Cred că învăț multe lucruri la această școală. 73
Colegii mă ajută atunci când nu știu ceva. 36.1 35.1
La unele lecții învăț mai bine dacă avem și un profesor de sprijin. 40.5
La lecții, profesorii sunt interesați de ideile mele. 55.6 27
Rezultatele muncii mele sunt expuse pe pereții școlii. 52.8 21.6
Angajații acestei școli sunt prietenoși cu mine. 62.2
Cred că regulile clasei noastre sunt corect stabilite. 88.9
Cred că profesorii sunt corecți atunci când pedepsesc un elev. 48.6
Învățătoarea îi desparte în mod corect pe cei care se ceartă. 91.7
Cred că profesorii sunt corecți când laudă un elev. 64.9
Cred că unii profesori apreciază unii elevi mai mult decât pe alții. 32.4
Când primesc teme, înțeleg ceea ce am de făcut. 38.9 45.9
De obicei îmi fac temele. 73
Cred că munca mea școlară se îmbunătățește dacă am obiective clar stabilite. 80.6
Uneori învățătoarea mă lasă să aleg între sarcinile școlare. 27.8
Mă simt mulțumit când termin o sarcină școlară. 88.9
Învățătoarei mele îi place să-i povestesc despre ce fac acasă. 25
Îmi place la școală aproape tot timpul. 40.5
Aceasta e școala la care mi-am dorit să vin după terminarea claselor 
primare. 

43.2

Cred că aceasta e cea mai bună școală din zonă. 40.5
Familia mea crede că aceasta e o școală foarte bună. 91.7 59.5
E bine să avem la această școală elevi care provin din diferite medii. 59.5
Elevii cu dizabilități sunt tratați cu respect în această școală. 67.6
Orice elev care locuiește în apropierea acestei școli este binevenit aici. 70.3
Dacă  cineva are un comportament nepotrivit, va fi trimis acasă. 24.3
Școala are dreptul să trimită un elev acasă, dacă acesta se comportă urât. 51.4
Am câțiva prieteni buni în această școală. 83.8
Mi-e teamă că unii colegi îmi vor pune porecle. 58.3 21.6
Mi-e teamă că voi fi hărțuit la școală. 25 13.5
La școală e întotdeauna un adult care are grijă de mine când sunt supărat. 66.7
Daca cineva m-ar hărțui, i-aș spune unui profesor. 70.3
Există locuri în școală unde pot sta liniștit/ă în pauze. 75.7
Relația mea cu dirigintele este bună. 75.7
Dacă lipsesc o zi de la școală, dirigintele meu se interesează unde am fost. 86.1 73

Schimbări: clase mai colorate, curățenie 4, leagăne, tobogane 2, violența între elevi, fumatul.
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Tabelul nr.1.1. Răspunsurile elevilor din liceu

Elevii din liceu De acord (%)
1. Toată lumea se simte binevenit(ă) în această școală. 21.1
2. Elevii se ajută între ei. 36.8
3. Cadrele didactice colaborează bine între ele. 42.1
4. Cadrele didactice și elevii sunt respectuoși unii față de alții. 15.8
5. Părinții se simt implicați în viața școlii. 21.1
6. Școala respectă prevederile generale (naționale, legale, locale ..) privind educația. 42.1
7. Cadrele didactice nu favorizează vreun copil, sau vreun grup de copii față alții, îi consideră 

pe toți copiii ca fiind la fel de importanți.
21.1

8. Cadrele didactice încearcă să îi ajute pe toți copiii să progreseze. 57.9
9. Școala este primitoare față de toți copiii (înscriere, căi de acces în clădire și clase...). 63.2
10. La sosirea la această școală, ați fost ajutat să vă adaptați. 52.6
11. Cadrelor didactice le face plăcere să lucreze cu copiii. 47.4
12. Cadrele didactice încearcă să soluționeze problemele de comportament nu să facă 

presiuni în direcția excluderii/exmatriculării copiilor.
47.4

13. Cadrele didactice se străduiesc ca școala să fie un loc plăcut pentru copii. 36.8
14. Se face tot posibilul în vederea opririi violenței (inclusiv bullyingului) între copii. 47.4
15. Cadrele didactice reușesc să țină lecții pe înțelesul tuturor. 31.6
16. Elevii sunt învățați să respecte toate persoanele provenind din medii și culturi diferite 

de ale lor.
47.4

17. Elevii au o imagine de ansamblu asupra lecțiilor și structurii procesului de învățare. 26.3
18. In timpul orelor, cadrele didactice stimulează elevii să se ajute reciproc. 21.1
19. În general, în timpul orelor elevii și cadrele didactice se comportă frumos unii cu alții. 36.8
20. Cadrele didactice oferă ajutor tuturor celor care au dificultăți la lecții. 42.1
21. Profesorii de sprijin/educatorii îi ajută pe toți cei care au nevoie de ajutor. 47.4
22. Temele pentru acasă susțin învățarea și sunt explicate în mod corespunzător. 26.3
23. Școala organizează activități interesante în afara lecțiilor. 36.8

Schimbări: act. Extrașcolare 6, curățenie 2, egalitate si respect elevi-prof 2,  ore interactive 2, respectarea regu-
lamentului, reducerea nr. de ore 5, 

Tabelul nr.2. Răspunsurile cadrelor didactice

Răspunsurile cadrelor didactice De acord (%)

A1.1. Fiecare se simte bine primit  în această școală. 67.3

A1.2. Elevii se ajută unul pe altul. 32.7

A1.3.Cadrele didactice colaborează între ele. 67.3

A1.4.Cadrele didactice și elevii se respectă unii pe alții. 30.9

A1.5.Există un parteneriat între cadrele didactice și parinți. 47.3

A1.6. Personalul școlar și cadrele didactice muncesc bine între ele. 67.3

A1.7.Toate comunitățile locale sunt implicate în această școală. 30.9

Stabilirea valorilor

A2.1.Așteptările sunt mari pentru toți elevii. 25.5

A2.2.Cadrele didactice, elevii și părinții împărtășesc filozofia incluziunii. 18.2
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Răspunsurile cadrelor didactice De acord (%)

A2.3.Elevii sunt prețuiți în mod egal. 61.8

A2.4.Personalul/ cadrele didactice și elevii se respectă atât pentru calitatea de ființe umane, 
cât și pentru rolul îndeplinit în școală.

47.3

A2.5.Personalul caută să înlăture barierele în învățare în toate aspectele ce țin de școală. 70.9

A2.6. Școala se străduiește să reducă toate formele de discriminare. 85.5

POLITICI INCLUZIVE

Dezvoltarea școlii pentru toți

B1.1.Modalitățile de angajare a personalului didactic sunt corecte. 76.4

B1.2.Toți noii angajați sunt ajutați să-și găsească locul în școală. 80

B1.3.Școala îi acceptă pe toți elevii din circumscripția sa. 92.7

B1.4.Școala se preocupă să organizeze condiții de accesibiliate tuturor persoanelor. 83.6

B1.5.Toți elevii noi sunt ajutați să-și găsească locul în școală. 81.8

B1.6.Școala se preocupă să organizeze grupuri de predare- învățare astfel încât toți elevii să 
se simtă valorizați.

63.6

Organizarea suportului pentru diversitate

B2.1.Toate formele de sprijin sunt coordonate. 60

B2.2.Activitățile de perfecționare ajută cadrele didactice să răspundă diversității nevoilor elevilor. 47.3

B2.3.Atitudinile și măsurile privind copiii cu „nevoi educaționale speciale” sunt incluzive. 69.1

B2.4.Se folosesc toate instrumentele legale pentru a reduce barierele în învățare și participare 
ale tuturor elevilor.

74.5

B2.5.Se acordă sprijin elevilor care au altă limbă maternă decât limba română. 61.8

B2.6.În sprijinul oferit copilului sunt coordonate aspectele de comportament, de adaptare 
curriculară și de sprijin în procesul învățării.

63.6

B2.7.Presiunile pentru excludere din motive disciplinare sunt scăzute. 49.1

B2.8.Barierele în învățare sunt reduse. 58.2

B2.9.Violența între copii este redusă la minimum. 32.7

PRACTICI INCLUZIVE

Dirijarea învățării
C1.1.Predarea este planificată ținând cont de procesul de învățare al tuturor elevilor. 76.4

C1.2.Lecțiile încurajează participarea tuturor elevilor. 74.5

C1.3.Lecțiile stimulează înțelegerea și acceptarea diferențelor. 72.7

C1.4.Elevii sunt implicați activ în propriul lor proces de învățare. 63.6

C1.5.Elevii învață prin cooperare. 54.5

C1.6.Evaluarea contribuie la creșterea performanțelor elevilor. 63.6

C1.7.Disciplina in clasă se bazează pe respect reciproc. 54.5

C1.8.Profesorii planifică, predau și evaluează în parteneriat. 43.6

C1.9.Profesorii de sprijin susțin învățarea și participarea tuturor elevilor. 63.6

C1.10.Tema de casă contribuie la succesul procesului învățării tuturor. 50.9

C1.11.Toți elevii participă la activitățile organizate în afara clasei. 29.1
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Răspunsurile cadrelor didactice De acord (%)

Mobilizarea resurselor

C2.1.Diferențele dintre elevi sunt folosite ca resurse pentru predare și învățare. 40

C2.2.Experiența de viață a personalului este pusă în valoare la maxim. 54.5

C2.3.Personalul antrenează diverse resurse pentru a susține învățarea și participarea elevilor. 74.5

C2.4.Resursele comunității sunt cunoscute și se recurg la ele. 41.8

C2.5Resursele școlii sunt distribuite corect, astfel încât să susțină incluziunea. 76.4

Tabelul nr. 3. Răspunsurile părinților

VALORI INCLUZIVE De acord (%)

Toată lumea se simte binevenit(ă) în această școală. 79.7

Elevii se ajută între ei. 60.9

Cadrele didactice colaborează bine între ele. 68.1

Cadrele didactice și elevii sunt respectuoși unii față de alții. 47.8

Părinții se simt implicați în viața școlii. 69.6

Școala respectă prevederile generale (naționale, legale, locale ..) privind educația. 100

Cadrele didactice nu favorizează vreun copil, sau vreun grup de copii față alții, îi consideră  
pe toți copiii ca fiind la fel de importanți. 69.6

Cadrele didactice încearcă să îi ajute pe toți copiii să progreseze. 81.2

POLITICI INCLUZIVE

Școala este primitoare față de toți copiii (înscriere, căi de acces în clădire și clase...). 87

La sosirea la această școală, ați fost ajutat să vă adaptați. 79.7

Cadrelor didactice le face plăcere să lucreze cu copiii. 68.1

Cadrele didactice încearcă să soluționeze problemele de comportament nu să facă presiuni  
în direcția excluderii/exmatriculării copiilor. 84.1

Cadrele didactice se străduiesc ca școala să fie un loc plăcut pentru copii. 76.8

Se face tot posibilul în vederea opririi violenței (inclusiv bullyingului) între copii. 71

PRACTICI INCLUZIVE

Cadrele didactice reușesc să țină lecții pe înțelesul tuturor. 71

Elevii sunt învățați să respecte toate persoanele provenind din medii și culturi diferite de ale lor. 79.7

Elevii au o imagine de ansamblu asupra lecțiilor și structurii procesului de învățare. 63.8

In timpul orelor, cadrele didactice stimulează elevii să se ajute reciproc. 75.4

În general, în timpul orelor elevii și cadrele didactice se comportă frumos unii cu alții. 69.6

Cadrele didactice oferă ajutor tuturor celor care au dificultăți la lecții. 73.9

Profesorii de sprijin/educatorii îi ajută pe toți cei care au nevoie de ajutor. 78.3

Temele pentru acasă susțin învățarea și sunt explicate în mod corespunzător. 69.6

Școala organizează activități interesante în afara lecțiilor. 66.7

Direcții de schimbare: îmbunătățirea igienii în școală, activități extrașcolare 4, îmbunătățiri infrastructurale: 
2, comunicare părinte-cadre:3, 
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“ĂȘTIA NE PUN SĂ FACEM CEVA...” - SAU 
“SĂ JUCĂM EVACUAREA, DAR POATE CA SCENETA NOASTRĂ  

SĂ FIE CU FINAL FERICIT!...” 

FEBRUARIE 2015

ATELIERUL DE TEATRU COMUNITAR și ATELIERUL DE EDUCAȚIE VIZUALĂ (în cadrul cărora s-a 
produs acest material dedicat publicării sale în Gazeta de Arta Politică Nr. 9), asemeni întregului proi-
ect ROMEDIN  EDUCAȚIE PENTRU DREPTATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ, au rezultat din acțiunile 
comune din ultimii cinci ani pentru drepturi locative și în particular pentru conștientizarea publică 
că marginalizarea socio-teritorială a oamenilor din zona Pata Rât este parte din istoria și prezentul 
orașului Cluj, și trebuie asumată ca atare de către autorități și alți actori instituționali, precum și de 
populația urbei. 1 

Mesajele pe care am reușit să le descifrăm de-a lungul celor șase întâlniri avute până acum cu 
copiii în cadrul Atelierelor, par să fie un amalgam de sentimente și gânduri, în care experiențele trau-
matizante ale evacuării și/sau a traiului în condiții precare se încearcă a fi depășite prin dorința de 
a trăi o viață de copil sau de adolescent asemenătoare cu cea a celor care nu sunt nevoiți să treacă 
prin astfel de experiențe. Fără să banalizăm experiența vieții în Pata Rât și dorința SĂ JUCĂM EVACU-
AREA, putem spune că acești copii ne-au făcut să înțelegem mai bine provocări întâlnite de noi toți 
în diversele situații ale vieții: cum acceptăm vrând-nevrând să învățăm să trăim în condiții impuse de 
alții sau de forțe pe care nu le putem controla, prin capacitatea noastră și a celor din jur de a recrea 
elementele date ale acestor situații  în aranjamente care să ni se pară cel puțin suportabile, dacă 
nu chiar și “distractive”; sau cum reușim  să ne imaginăm că  “SCENETA NOASTRĂ POATE SĂ FIE CU 
fINAL fERICIT”.

Colajul de față este ocazie pentru noi toți să reflectăm asupra modului în care reacționăm atunci 
când “ĂȘTIA NE PUN SĂ FACEM CEVA”  (... să părăsim și să demolăm casele noastre ... să ne mutăm 
în afara orașului ... să stăm disciplinați în bănci ... să desenăm frumos ...) - învățăm împreună cum 
să transformăm în mod creativ elementele sistemelor de putere care impun regulile și normele unei 
«normalități» represive, și crează diviziuni socio-spațiale între cei «adaptați» (plasați în centru), și cei 
«ne-integrabili» împinși la periferie

1  ROMEDIN (http://www.desire-ro.eu/?page_id=904) 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 în care trăim presupune crearea unor mecanisme instituționale ce facilitează această accesibilitate. Dincolo de servici-
ile socio-educaționale oferite copiilor din familii marginalizate (de exemplu programul școală după școală), prin strategia rețelei 
de școli incluzive pe care o elaborează și promovează, ROMEDIN urmărește să genereze schimbări în sistemul școlar în așa fel 
încât acesta să fie capabil să răspundă nevoilor educaționale și de dezvoltare personală ale copiilor indiferent de apartenența 
lor etnică și statutul lor socio-economic. Cele două Ateliere artistice derulate în Casa Tranzit din Cluj sunt cadre non-formale 
prin care punem la dispoziția copiilor din Pata Rât instrumente inedite prin care își pot articula mesajele despre experiențele lor 
față-n față cu copii mai mult sau mai puțini cunoscuți de ei, față-n față cu adulți care se joacă cu ei jocuri serioase, și față-n față 
cu provocarea de a se auto-prezenta în fața unui public larg. 
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Evacuarea

17 decembrie 2010, strada Coastei, Cluj-Napoca
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PREgĂTIRI

[Lolo] Mă gândeam, poate vreți să încercăm azi să facem o scenetă despre prietenie. 
[Alin] Eu nu vreau să vorbim despre prietenie. Nici nu am prieteni. Pe el îl am doar. În rest e nașpa, 

când îți faci un prieten care apoi poate te înșeală. 

[Sabina] SĂ JUCĂM EVACUAREA.

[Robert] Dar stăm doar așa și vorbim? De ce nu facem ceva? A fost mai bine când am fost mai 
mulți, a fost mai distractiv. 

[Raul] Astfel noi deja am început să facem sceneta. Asta înseamnă discuția asta. O facem deja. 
Asta facem acum. Scriem împreună scenariul. Și apoi încercăm să jucăm ceva din el. Vrem să vedem 
cine vor fi personajele, și cine ce va face. 

 

[Tabita] Cu o zi înainte ne jucam pe afară, jucam ceva dintr-o telenovelă văzută la televizor cu o 
seară înainte, și a venit cineva de la primărie să ne spună că a doua zi ne mută. Și ne-am dus și am 
cumpărat saci, și am început să împachetăm. Nici acum nu mă pot obișnui că sunt acolo.  

[Dorin] Eram agent de pază pe atunci, la poliția locală, la primărie. Eu stau în Dallas demult, Dalla-
sul este din 1977. Ne-au trimis în dimineața zilei de 17 decembrie, la ora 6 dimineața, i-am luat prin 



247

surprindere pe oameni, lumea încă dormea. Noi agenții de pază plângeam de mila copiilor. Ne-au 
spus că trebuie să le dăm un pic de timp, și cine nu vroia să iese după asta, trebuia să-l scoatem 
cu forța. Am fost vreo 100 de persoane, de la primărie, poliție, jandarmerie. Cineva striga numele 
oamenilor de pe un tabel, și fiecare trebuia să iasă, să își scoată lucrurile, mobila. Au fost niște mașini, 
și tractoare, și camioane, care îi duceau pe oameni și lucrurile lor în Pata Rât. După ce oamenii au 
ieșit din case, noi am pus sigil pe ușă, ca să nu mai intre înapoi. Noi, agenții de pază îi plângeam de 
milă pe copii. Erau copii mici, bătrâni, femei gravide. Era foarte rece. Cu puțin timp după mi-am dat 
demisia, nu am mai lucrat ca agent de pază pentru primărie. 

[Carol] Ce îmi amintesc eu, atunci aveam 10 ani, jucam fotbal pe câmp, toamna, și am văzut că se 
construiește ceva sus pe deal. Am văzut apoi că vor fi niște case, dar arătau ca niște vagoane. Atunci 
m-am gândit că nu va fi bine, că vor veni alți oameni, și vor veni și alți copii, și noi eram obișnuiți doar 
între noi în Dallas și nu doream să vină și alți copii. Dar acum mi-am făcut prieteni acolo sus. Și acum 
îmi place mai mult acolo sus între ei, decât jos la noi în Dallas.
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 [Denisa] Pe Cantonului sunt familii care sunt neamuri cu familii care locuiesc în modulare. Eu 
m-am născut deja acolo, acum am 12 ani. Înainte părinții mei au stat pe Byron, dar acolo s-a mutat 
multă lume, de aceea părinții mei au fost mutați de acolo pe Cantonului. 

[Robi] De la primărie ne-au spus că pe noi o să ne mute în modularele de pe deal. Și pe cei din 
modulare o să-i mute altundeva, în Broasca Verde, în Iris, spre Chinteni, acolo, unde era vechiul Real, 
acum este Auchan. Și în locul nostru o să mute oamenii de la IRA. 

[Denisa] Au venit mulți de la primărie la noi pe Cantonului. Și ne-au zis asta. Că peste doi ne va 
muta așa, unul în locul celuilalt.

[Sabina] Pe noi ne va muta într-un cămin din oraș. Acum sunt proiecte. Și dacă intrați și voi cu noi 
în proiecte, poate vă mută și pe voi. Poate. Dar poate nu. Poate nu ne mai mută niciunde. Că acum ne 
face acolo sus un parc, și apoi poate ne face și un cimitir. 

[Adina] Dar nouă ne place pe Cantonului. Noi suntem învățați să fim acolo. E frumos acolo. Mai 
ales vara. E frumos, pentru că ne cunoaștem cu toții, și ieșim împreună cu toții. Vara ne adunăm, și 
stăm o grămadă de timp afară, sau plecăm în oraș împreună. De asta ne place acolo. Că ne-am învățat 
unii cu alții. Și ne cunoaștem cu toții. 
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La noi s-au tot schimbat. Există când cerința de a face ceva distractiv, când evacuarea. Şi ideea 
de evacuarea se împarte. Cei care erau în sceneta cu biblioteca, cred că se face „evacuarea” din 
bibliotecă, şi aceea va fi sceneta lor. Apoi există ideea evacuării din spectacolul celor din Bucureşti – 
„să facem așa că așa au făcut și cei din București”, şi dup-aia există ideea propriei lor evacuări. Toate 
planurile, sunt trei evacuări pe care vor să le facă, se intersectează la un moment dat, cu ideea de a 
face ceva mai distractiv. 

La un moment dat, mi-am făcut un plan, să vorbim despre prietenie şi familie… subiecte care în 
alte discuții aveau o oarecare încărcătură. Au zis că nu vor să vorbească despre prietenie şi imediat s-a 
schimbat subiectul la evacuare, unde s-a stat mai mult. Şi asta, să stăm mai mult la masă, adică, mă 
rog, la masă... în cerc, e productiv. Dăţile trecute, discuțiile erau unele dintre cele mai ok momente. 
Se propune un dialog, ajung să se spună lucruri care ne ajută şi pe noi şi se creează un soi de răbdare, 
în rest, totul e aşa, pe fugă. Cineva se ridică, îl cheamă pe celălalt la ţigară, celălalt merge, cineva 
dansează...  şi tot aşa. Mă gândesc la o metodă prin care să jonglăm. .... La sceneta despre evacuarea 
lor, pornită de la discuție, Raul a luat partea cu joaca din curte, eu partea cu jandarmii şi primăria și 
când am întâlnit scenetele, partea cu jocul în curte nu mai era. Avea T. o poveste interesantă, se jucau 
afară de-a o telenovelă atunci când au venit cei de la primărie să le spună că mâine îi evacuează. O 
parte n-au văzut telenovela şi n-au vrut să joace ca să nu se facă de râs. Până la urmă s-a tot derulat şi 
s-au dus la perete și au început să danseze. Raul îmi zicea, “hai să intervenim cu jandarmii și primăria; 
aşa se creează ceva în timpul jocului!”. Am profitat că în urmă cu o zi a fost ziua Sabinei şi am zis “ok, 
hai să facem evacuarea ca şi cum ar fi de ziua Sabinei” şi a mers. Fetele au început să cânte “la mulţi 
ani” şi primarul cu purtătorii de cuvânt și jandarmii ajung la ziua ei. Apoi... tot procesul ăsta are și 
„distractiv”, permite un ocol... nu e chiar aşa cum s-a întâmplat în realitate. 

Am încercat să continuăm, ne-am dus la birou cu toții și era improvizație continuă. Am mers la 
biroul primarului să primim alte case. „Biroul Primarului” nu a prea reușit și am zis „hai să ne dese-
năm casele”. Mă gândeam că o să desenăm spațiile și dup-aia o să jucăm în ele. Până la urmă toți au 
început să deseneze și să facă acoperiș, gard și așa mai departe... și am lăsat așa pentru că a început 
să-i prindă. C. făcea când fotografii șmechere prietenilor lui, când se întorcea și fotografia casele. Și... 
i-a prins, pe S. iarăși a prins-o chestia asta. A zis că face grafitti și a făcut ditamai desenul. 

Uneori au sentimentul că ar trebui să joace un rol. Pe de altă parte, ideea cu rolul ajută cred mult. 
De exemplu, când e camera de filmat sunt mult mai atenți, acuma nu aveam camera și am rugat-o pe 
Noémi să vină cu aparatul de fotografiat. Zicea și Leta, și se vedea în filmulețul cu sceneta ei, că atunci 
când ne jucăm de-a presa, au ales să joace ca niște persoane intervievate, cum au știu că se face... „ce 
s-a întâmplat aici la magazin?” și răspundeau cum se face la știri. În sensul acesta zic, că conștienți 
fiind că sunt priviți, au altă atitudine, iar noi poate trebuie să integrăm această atitudine, pentru că 
n-o să putem să facem ceva voyeurist. 

Mă gândeam că ar fi bine să fac niște interviuri separate cu ei ca să aflu și eu de situațiile lor. Și 
faptul că D. a fost evacuator la rândul lui... asta n-am știut-o. Și m-a surprins dinamica Coastei-Canto-
nului-Dallas. Dar nu trebuie neapărat să construim exact pe interviurile alea. Cred că se pot traduce 
și în ceva mai distractiv, tocmai pentru a avea o reprezentare prin care te exprimi, nu trebuie să fie 
„io sunt ăsta și ce tristă a fost situația mea....”. Bine, dacă se simt mai bine așa, atunci poate prinde 
și forma asta, dar în același timp, scena cu ziua Sabinei, când au fost evacuați, acolo mi s-a părut că 
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se poate jongla. Prin ceva „distractiv” ajung să vorbească de ce vor să vorbească. Nu se intră brutal. 
Adică nu se arată.... nu sunt atât de expuși... există declicul ăsta: se întâmplă ceva, chiar dacă n-a fost 
chiar așa... 

Că, de fapt, cei care vin la ateliere, au chestia asta de a transmite povestea. Cu siguranță dacă 
trauma scapă verbalizării, mult din ce spun este ceea ce aud despre povestea lor. Aproape teoretic. 
Cu un discurs pe care îl împrumută. Poate pentru că de multe ori li se cere să vorbească.  Dar ei au și 
ei poveștile lor, care, printr-un ocol, ies la suprafață... Le permite tuturor să participe pentru că unul 
zice „băi, eu n-am fost la jocul ăla, eu am fost... eu eram în Dallas, nici nu stăteam în Pata Rât, eu n-am 
fost acolo”... așa nu ar mai fi vorba de cine ce a făcut. (Lorand Maxim)

Da, încercăm întodeauna să facem liniște și ordine. Încercăm să îi „disciplinăm”. Da, facem asta. 
Însă mereu cu reținere și cu întrebări. Cum să îi „disciplinăm”? Este „disciplina” un cuvânt propice 
în acest context? Nu. Nu știu. Există final? Există o cale? Care este scopul nostru? Cum ajuți? Ajuți? 
Spijini? Militezi? Lupți? Participi? E delicat tot contextul. E sensibil, vulnerabil. E dificil să iei parte sub 
orice formă la educația lor sau la procesul lor de creștere. Copiii-adolescenți cu care lucrăm vin la 
întâlnirile noastre și din cauza unei traume, cea a evacuării. La aceasta se adaugă cea a conviețuirii, 
iar peste, vine „trauma speranței”. Cu toții speră la mutarea înapoi în oraș, speră la plecarea de acolo, 
din Pata Rât. Dar foarte mulți, necunoscând ce este dincolo de Pata Rât, apreciază că acolo trăiește cu 
oameni pe care îi cunoaște, care îi sunt aproape. 

La ateliere vorbim mult despre evacuare, despre un final fericit și despre cum își petrec timpul 
acum. Ei propun un scenariu, noi filmăm, montăm și apoi le arătăm rezultatul. Încercăm, astfel, să 
ajungem la ei. Îi încurajăm în formarea propriului discurs. Ce se mai păstrează dintr-un copil în mo-
mentul în care trăiește în aceeași încăpere cu cei mari, privat de orice intimitate? Ce e în spatele 
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discursului învățat/încasat de la părinți? În spatele responsabilităților de adult pe care le are fiecare 
acasă, mai există ceva? Da. Cum ajungi la acel ceva? Încercăm să pătrundem, prin discuții, scrieri și 
exerciții,  dincolo de masca unei maturități impuse de context. Ce e bine, uman și reconfortant e că și 
ei încearcă, negreșit, să ajungă la noi, dincolo de masca de profesor/salvator/educator/reintegrator. 

Aici depistăm punctul de intersecție. Cunoașterea și emoția. Fără să vorbim cu ei despre asta, 
curiozitatea față de umanitatea celuilalt crește cu fiecare întâlnire. Iar peste ea se adaugă tandrețe. 
De ambele părți. Din cele șase întâlniri pe care le-am avut până acum, am realizat că mai presus de 
educație și disciplină, există copilărie și firesc. Asta au pierdut ei. Acești „adulți” între 10 și 15 ani au 
fost privați de normalitate de către un sistem care continuă să ne surprindă. Încercăm să ajungem la 
ei și câtedoată dăm de noi înșine. Atelierul devine, fără îndoială, un schimb. Iar pentru asta, le sunt 
recunoscătoare. (Leta Popescu)

MESAJE

În timpul Atelierului de teatru comunitar am găsit împreună cu adolescentele și adolescenții câte-
va momente ca să povestim despre ateliere și să transmitem mesaje clujenilor, colegilor din București 
și Primăriei locale. Iată un colaj rezultat din aceste conversații, format din gânduri despre întâlnirile 
de la Casa Tranzit, experiențe cotidiene de discriminare, evacuare și locuire, cât și dorințe privind vii-
torul lor, alese împreună cu ele/ei. (Simona Ciotlăuș).

Adina și Sabina despre atelierele de la Casa Tranzit
[Sabina, 13 ani, modulare]. Şi îmi pare bine şi îmi place foarte mult aicea la Casa Tranzit, când te 
împrieteneşti cu alţi copii... [Adina, 13 ani, Cantonului] pe care nu i-ai văzut în viaţa ta. [Sabina] ...şi 
eu nu mă trag de lângă copiii de aicea pentru că io îi cunosc de mult şi mie îmi pare bine că pot să 
învăţ şi de la alţii. [Adina] chiar dacă suntem ţigani nu trebuie să dăm dovadă că suntem... sunt nişte 
copii care dau dovadă că sunt ţigani şi... cel mai urât lucru. [Sabina] Mie mi-o plăcut că pot să mă 
comport civilizat cu ei, pot să vorbesc frumos cu ei, nu înjur, nu mă bat sau ceva de genu... m-am 
împrietenit foarte bine cu ei şi io mă bucur, mie nu-mi place să mă trag de lângă un copil care... [Adi-
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na] ..da, care... da, deci când vii aicea, ai un pic păru mai creţ, mai negru, mai no... deci unii te ciufu-
lesc, te jigneşte foarte tare...

Mesajul Adinei şi Sabinei către clujeni
[Adina] ...ce le-am putea zice? [Sabina] Să fie fericiţi, să aibă o familie... nu bogată, aşa... [Adina] cel 
mai bogat îi sufletu tău, îi... nu trebe să ai... [Sabina] ...apartamente sau vile, piscine, maşini... [Adina] 
...cum îi blocu de-acolo! [indică spre clădirea unei bănci de pe strada Bariţiu] [Sabina] Le doresc să 
fie... că eu nu ştiu dacă au trecut prin ce-am trecut noi, eu le doresc fericire şi să... [Adina] Să aibă 
suflet mai bun! [Sabina] Da!, să nu fie răi. Că românii ştiţi cum sunt, dacă mergem pe stradă “Niii... 
ţiganca asta! Că uite, îi săracă şi n-are unde să steie!”... şi începe şi zice că românii nu înjură, nu 
jigneşte, numai ţiganii!... 
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Alex şi Tabita, despre evacuarea din strada Coastei, după peste 4 ani
[Alex, 13 ani, modulare] Şi domnul primar o făcut o discriminare foarte mare. [Tabita, 14 ani, modu-
lare] Imensă! [Alex] Noi oameni ai oraşului ne-o dus la groapa de gunoi, unde niciodată n-am visat 
să mergem. Nici prin gând nu ne-o trecut. Când eşti prea sigur pe ceva, atuncea pierzi. [Tabita] păi 
bunicul meu 3 zile o apucat să steie în camera care şi-o făcut-o şi o costat bani şi a 4-a zi o venit şi 
ne-o evacuat. [Alex] şi-o băgat o grămadă de bani în casă! [Tabita] cine i-o mai dat banii înapoi... sau 
un sfert din banii pe care i-o pus în casă. [Alex] în 14 o terminat casa bunicu-so, niciodată nu uit, şi în 
17... serus! [Tabita] ăă, tăt aşa... cum îi să zicem că astăzi noi aflăm că ne evacuează şi... [Alex] Dar nu 
ne-o anunţat! [Tabita] Nu, că nu ne-o anunţat... noi copiii ne jucam un joc pe gheaţă şi încolo către 
vecini o fost poliţii, televiziuni, tot. Şi normal că noi am ieşit afară, am mers ne-am anunţat părinţii şi 
am ieşit afară şi o zis că astăzi, îi seară afară, mâine dimineaţă să ne pregătim tot că ne... [Alex] Dacă 
nu ieşim din casă cu buldozerul ne... vine pe noi. [Tabita] Da, da. Aşa ne-o fost mai frică. Şi în contract 
scrie că două camere. Apă caldă, parchet, bucătărie, tot. şi de fapt îi numai o camera şi nici parchet 
nu o fost, că o fost linoleum. [Tabita] Ne-am trezit la 6 dimineaţa, toţi plîngeam, că “noi nu vrem să ne 
mutăm de-acolo, că noi nu vrem să mergem acolo unde vor să ne ducă, că noi aicea vrem să stăm!” 
şi... o zis că “dacă nu ne luăm hainele şi tot, dă cu buldozerul peste ele!” Şi noi când am auzit... mă... 
hai să facem că dacă nu.. tăt acolo ajungem. [Alex] şi acolo am rămas. [Tabita] Păi cum am rămas? 
Păi zilele trec. Primăria că... noi acuma suntem într-un proces , odată noi l-am câştigat şi primăria o 
făcut contestaţie. Şi de câte ori noi câştigăm ei tot contestaţie fac. Şi asta mă deranjează cel mai tare! 

Mesajul Adinei și Sabinei către Primăria Municipiului Cluj
[Adina] Să ne deie o casă socială măcar! [Sabina] Să nu mai fie prea multe proiecte... [Adina] Că sunt 
foarte multe proiecte care nu-s câştigate. Cum se zice, că era vorba că din Partidul Romilor că.. ne 
mută, că... [Sabina] ...că ne duce în Valea Chintăului mai departe că... acuma se fac mai multe proiec-
te din câte am auzit, o să să facă la noi un parc mai mare ceva de genu... dar eu vreau să mă mute 
de-acolo! [...] [Adina] Măcar de vreo două camere, măcar! [Sabina] În contract zicea că avem două 
camere şi-o baie şi când am ajuns acolo în Pata Rât... era vorba că era de 16mp... deci părinţii mei tătă 
mobila o aruncat-o afară! [Adina] Deci da, că ne descurcăm foarte, foarte greu, s-audă şi Primăria mu-
nicipiului Cluj! [Sabina] Asta ne dorim... [Adina] ...nu că ne dorim noi foarte multe, o vilă sau ceva... 
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[Sabina] ....o vilă sau... nu! [Adina] ...o cameră socială aşa mai... [Sabina] Două camere şi-o baie, să fie 
părinţii într-o cameră, noi într-o cameră. Să nu stăm cu ei, să ne culcăm cu ei. Dacă io fac baie, trebe 
s-o arunc afara pe mama şi pe tata şi pe fratele ca să pot să fac baie sau dacă mama face baie trebe 
să ieşim toţi afară că face baie, chiar dacă-i 12 noapte noi trăbă să ieşim că face baie!   

Denisa, Tabita și Alex, despre sceneta lor („la primărie pentru locuință socială”), speranțe și nesi-
guranțe privind viitorul

[Denisa, 12 ani, Cantonului] Auziţi, dar într-un final îi dăm casa. [Tabita, 13 ani, locuinţele modula-
re] Ai observat ăia de la Bucureşti, le-o dat casa?, nu le-o dat! 

[Denisa]  DAR POATE CA SCENETA NOASTRĂ SĂ FIE CU FINAL FERICIT!...

[Tabita] Lasă-mă, Denisa! Lasă-mă Lexus! Io cred că noi de acolo sus casă n-o să mai primim. Dacă 
încep să... ne-o făcut parc, biserică ne-o făcut, ne mai trebuie un cimitir şi gata. Şi acuma o vrut să ne 
facă strada şi să planteze copaci şi chestii. Prin asta poţi să-ţi dai seama că în veac n-o să mai primeşti 
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casă. [Denisa] am auzit că ăştia de la Ecce Homo pe noi ne mută acolo la voi sus, pe voi vă mută la 
Broasca Verde... [Alex] În Chinteni. [Denisa] Şi ăia de la IRA vin acolo la noi pe Cantonului.  [Tabita] 
Deci io cred, într-un timp credeam “vai, doamne, să primesc şi eu casă şi să ne mute de acolo, dar din 
câte am auzit că vrea să facă stradă. Biserică ne-o făcut, parc vrea să făcă din nou, numa’ cimitir ne-ar 
mai trebui şi atuncea o să fie tot... noi de-acolo niciodată n-o să mai fim mutaţi. 

Traiul în zona marginalizată Pata Rât, pentru Adina şi Sabina
[Adina, 13 ani, Cantonului] Un magazin mai aproape! Să nu mă mai duc până la ăla... de-aicea merem 
până la... stai să îţi arăt... nu, nici nu pot s-arăt!... până pe la hotel. [se referă la Hotelul Transilvania de 
pe deal] [Simona] da, da... numai ca să-ţi iei o gumă... [Adina] da, să iei o pâine sau o pastilă! [Sabina, 
13 ani, locuinţele modulare] Să iei de mâncare că ştii că nu mai poţi de foame, dar maică-ta vrea să-ţi 
facă de mâncare, tu rabzi de foame până când mergi la magazin, până când face mâncarea tu deja... 
[Adina] tu rabzi de foame, pentru că o oră încolo, o oră înapoi. 
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Mesajele Adelei, Sabinei şi Adinei către echipa de teatru de la Bucureşti
[Adela, 12 ani, modulare] Eu le transmit salutări copiilor, părinţilor, lui Andreea, celorlaţi băieţi care-
-au cântat la tobe şi... şi... o să vreau să merg şi eu la Bucureşti la ei. Îmi este foarte dor de ei.

 [Sabina şi Adina] ...să fie fericiţi! [Sabina] să le deie un loc de muncă şi... [amândouă] ...să le deie 
o casă socială!

REFLECȚII

Cadrul pe care îl oferim copiilor e un loc experimental, unde ei devin subiecți ai înțelegerii unei mișcări 
într-un context mai larg. Din acest punct de vedere, nu la nivelul individului se întâmplă o schimbare, 
ci la nivelul abordării externe. Dacă practicile existente nu sunt continuu subordonate unei critici si 
autocritici, atunci ‚beneficiarii’ rămân numai cu o poveste, cu povestea unor bucurii mici, de a învăța 
cum se desenează o inimioară după câteva indicații simple, ori cum se transpune, fără redesenare ci 
doar prin indicarea spațialității, o figură care stă în picioare într-una care stă așezată pe scaun. 
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Conștientizarea acestui proces din partea copiilor ar pretinde mai mult timp decât avem noi la 
dispoziție. Ceea ce putem propune, este ‘doar’ de a le atrage atenția asupra abordărilor lor (Hermina 
Csala).

Ăștia ne pun să facem ceva... 

“ȚI-AM SPUS SĂ MERgEM LA FOTBAL CĂ ĂȘTIA  NE PUN SĂ FACEM CEVA.”

Doi dintre băieți strâmbau din nas la orice activitate propusă de noi, după care le-am oferit că 
pot să aleagă oricare material și să îl abordeze în felul lor. Între timp, unul dintre ei, cel care a spus 
observația de mai sus, s-a făcut invizibil, iar celălalt și-a astupat urechile, să nu se lase influențat. Nu 
au participat la nici o activitate, circulau liber, observând în continuu ce se întâmplă, în același timp 
pregătindu-se pentru acțiune. Unul aduna fotografiile printate și le așeza sub haină, mereu avertizân-
du-ne, atrăgându-ne atenția la ceea ce face, ca nu cumva să pierdem contactul cu el. 
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Celălalt, puțin mai târziu, a intervenit într-un desen al unui alt copil, exprimându-și starea de spi-
rit în mod frapant și în același timp înțelegând exact ceea ce este rugat să facă. “Mă plictisesc tare 
mult”,  cuvintele acestea aparțineau astfel unui  caracter dintr-o bandă desenată. 

Aceasta a fost de fapt ceea ce le-am propus să încerce la inceput. Primul băiat, între timp, fără 
să ne anunțe, s-a apucat de lucru, începând să construiască o casă din carton. Era serios  și împlinit. 
Nici în pauză nu a ieșit să fugă în curte. Astfel  conlucrarea a fost restabilită. (Dénes Miklósi)
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Întâlnirile în acest cadru informal de la Casa Tranzit între copii și adulți care își petrec restul tim-
pului în medii cotidiene atât de diferite, ne fac să înțelegem mai bine că așa-numita incluziune po-
ate să funcționeze în multe chipuri. Aici se realizează un alt fel de echilibru al celor două direcții de 
interacționare decât în contextele educației formale/școlare. În cele două Ateliere ROMEDIN predo-
mină tendința de a lăsa sistemul (pedagogic), adică în acest caz al pedagogiei vizuale sau teatrale, 
să se schimbe în funcție de ritmul și modul în care actorii utilizează instrumentele acestui sistem 
pentru a învăța, pentru a-și face prieteni, pentru a transmite mesaje, pentru a se simți bine, pentru 
a se transforma prin re-crearea lumii din jur. În schimb în școli, în mod predominant, în punctele de 
întâlnire ale celor două lumi (cea a marginalității, și cea a mainstream-ului care dictează normele 
vieții, printre altele cele ale performanței și evaluării școlare) predomină tendința ‚incluziunii’ prin 
transformarea marginalilor în oameni disciplinați, care devin acceptați în măsura în care reușesc să 
intre în ‚normalitate’, adică să performeze în funcție de ceea ce sistemul apreciază a fi performanță. 
Ni se arată diferențele dintre incluziunea subversivă, și incluziunea opresivă. (Enikő Vincze)  

HARTA PATA RÂT CLUJ

Zona de locuire defavorizată Pata Rât din Cluj este un exemplu al manifestării spațiale a marginalității 
avansate. Ea include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și colonia plasată 
pe rampa de gunoi, formate începând cu anii 1970, și  extinse după 1990 în urma creşterii continue a 
numărului  persoanelor sărăcite în căutare de surse de venit și  locuire accesibilă; colonia de pe stra-
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da Cantonului, constituită după 2002 în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și amplasării 
familiilor evacuate în această zonă de către autoritățile locale, dar și ca rezultat al stabilirii aici a mul-
tor familii în căutare de resurse de trai; colonia Noul Pata Rât, sau “Colina Verde”, formată în urma 
construirii, în 2010, de către Primăria și Consiliul Local a zece „case modulare” în apropierea rampei 
de gunoi și relocarea aici a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, strada Coastei. 
Copiii din Pata Rât sunt înscriși la mai multe școli din orașul Cluj, la unele mai mulți sau foarte mulți, 
la altele mai puțini sau foarte puțini (cu excepția Liceului Teoretic Gheorghe Șincai, care însă este 
partenerul nostru în ROMEDIN, în timp ce, chiar dacă școlarizează copii din Pata Rât, Liceul de Arte 
Plastice Romulus Ladea a refuzat colaborarea cu noi). 

Derularea atelierelor de la Casa Tranzit înseamnă un lucru aparent obişnuit: copii şi adolescenţi îşi 
petrec timpul liber de la sfârşitul săptămânii învăţând să deseneze şi joace teatru. Totuşi, ei vin pentru 
câteva ore în centru dintr-o zonă marginalizată a Clujului, o zonă în care au ajuns să trăiască forţat 
datorită proceselor de transformare socioeconomică de la nivelul oraşului, care le-a precarizat fa-
miliile împingându-le în periferie. Participarea lor săptămânală la ateliere dobândeşte şi mai multă 
semnificaţie politică în condiţiile în care susţinerea financiară locală se distribuie inechitabil către 
proiecte culturale, aşa cum este actualul Cluj Capitala Tineretului 2015, pentru care tinerii ce nu pro-
mit performanţă, creativitate, excelenţă în leadership sau cariere de succes sunt invizibili, negându-le 
astfel existenţa atât timp cât nu fac parte din modelul dominant al Tineretului. (Simona Ciotlăuș)
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FUNDAțIA DESIRE – PERSPECTIVă LA FINAL DE 2015

MODELUL ORgANIZAȚIONAL 

Fundația Desire a dezvoltat o biografie organizațională și un model de organizare specific. Din anul 
1996 funcționează ca o platformă de acțiune pentru intelectuali, academici, artiști, activiști și civili din 
orașul universitar din România (Cluj), caracterizat la rândul său de mediu multicultural, dar marcat și 
de inegalități sociale profunde. Desire oferă un format flexibil pentru acțiuni critice și transformative 
atât în cercetare, cât și în construcție comunitară și instituțională, dar și pentru acțiuni de advocacy 
derulate prin proiecte și campanii. Organizația nu are un personal permanent, ea se bazează pe un 
grup de activiști și experți, care au locuri de muncă în altă parte. Fundația Desire este orientată spre 
valori și rezultate. Succesul acestui model organizațional deosebit se caracterizează mai degrabă prin 
credibilitate și relevanță, și mai puțin de dorința de a asigura sustenabilitatea organizațională proprie. 

Mulțumită reprezentanților mediului academic implicați în activitățile sale, Fundația Desire a avut 
un rol important în dezvoltarea de materiale și parteneriate pentru două programe importante de 
studii, introduse apoi în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în forma unor masterate de 
antropologie culturală (1997) și de studii de gen (2003). 

Începând din 2008, prin cercetare, acțiuni activiste și recomandări de politici publice, alături de alte 
tipuri de activități, dintre care unele se derulează în cadrul unor proiecte cu finanțare, iar altele sunt 
derulate în regim de voluntariat, Fundația Desire s-a concentrat pe problema excluziunii sociale în 
România, pe comunitățile marginale din Pata Rât/Cluj-Napoca, pe procesele și cauzele marginalizării 
sociale a romilor din țară, pe evacuări forțate și – nu în ultimul rând – pe accesul la locuințe sociale și 
pe fenomenul nedreptății locative. 

Datorită poziționării sale critice, Fundația Desire este o organizație a societății civile care caută: să 
identifice cauzele structurale ale inegalităților și marginalizării și să crească nivelul de conștientizare în 
privința efectelor acestora asupra indivizilor; să scoată la lumină cum diferite forme de exploatare și 
sisteme de inferiorizare interacționază în crearea de subiecți subordonați; să transforme cunoașterea 
produsă de cercetare în acțiuni; să susțină categorii care trăiesc în sărăcie extremă în revendicările 
lor privind dreptatea socială; să le solicite autorităților de stat de la diverse nivele să își asume 
responsabilitățile publice față de cetățeni în privința asigurării drepturilor socio-economice.
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TIPURI DE ACTIVITĂȚI

  Cercetare (http://www.desire-ro.eu/?page_id=28)

  Acțiuni activiste în parteneriat cu alte organizații formale și informale, de ex., Amare Phrala, Romani 
Criss, Grupul de Lucru al Organizațiilor Civice, Asociația Romilor de pe Coastei, Centrul European 
pentru Drepturile Romilor, Amnesty International, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire și alții 
(proteste în stradă, petiții, scrisori deschise privind excluziunea socială, ghetoizarea, inegalitățile 
sociale, discriminarea: 2000-2010/2011, http://www.desire-ro.eu/?page_id=37; 2010-2014, 
http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179; 2015, http://www.desire-ro.eu/?page_id=1417)

  Sprijin pentru acțiuni în justiție, 2011-2013 (implicare în documentarea cazurilor de segregare 
rezidențială și nesiguranță locativă de pe străzile Coastei și Cantonului, cu ocazia acțiunilor 
în justiție inițiate de Centrul European pentru Drepturile Romilor și Romani Criss în beneficiul 
acestor comunități, precum și cu ocazia petițiilor adresate Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării) 

  Colaborare cu Amnesty International și Centrul European pentru Drepturile Romilor pentru 
campanii de prevenție a evacuărilor forțate, 2013 (“Briefing pentru Guvernul României pe tema 
dreptului la locuire adecvată în cazul comunităților marginalizate de romi” - http://www.desire-ro.
eu/wp-content/uploads/FINAL-JAN-2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf)

 
  Recomandări de politici publice, 2008-2016 (http://www.desire-ro.eu/?page_id=65) 

  Oganizare de conferințe, ateliere și traininguri  
(http://www.desire-ro.eu/?page_id=36)

  Publicații (cărți, http://www.desire-ro.eu/?page_id=63; Nevi Sara Kali. Revista Femeilor Rome – 
în colaborare cu Asociația Femeilor Țigănci “Prntru copiii noștri”, http://www.desire-ro.eu/?page_
id=78; Broșuri, http://www.desire-ro.eu/?page_id=843)

  Filme (http://www.desire-ro.eu/?page_id=35) 
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RECOMANDĂRI DE POLITICI PUBLICE

1) Recomandări de politici în privința oportunităților egale, a discriminării multiple și a proiectelor 
legate de muncă/ocupare (2008-2011) – rezultate din cercetarea derulată în cadrul proiectului 
Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii: Experiențe de muncă și discriminare 
în cazul romilor. Raport de cercetare în urma focus group-urilor (în română), 2009; Munca romilor 
- raport de cercetare în urma chestionarului (în română), 2009; Raport asupra analizei politicilor 
publice pentru romi (în română), 2009; Raport despre rezultatele cercetării pentru primul an de 
proiect, cu recomandări de politici (în română), 2009; Raport privind studiul calitativ “Experiențele 
muncii”, cu recomandări privind politicile și proiectele pentru romi  (în română), 2010; Posibilități 
și limite ale programelor care oferă cursuri vocaționale romilor dezavantajați – raport de cercetare 
despre focus group-uri (în română), 2011; Studiu privind  piața forței de muncă, raport final (în 
română), 2011; Accesul romilor la muncă decentă și nevoia de capacitare economică. Policy paper cu 
recomandări (în română și engleză), 2011; Concluziile conferinței de închidere a proiectului “Femeile 
rome pentru oportunități egale” (în română și engleză), 2011; Propunere pentru Guvernul României 
privind înființarea unui Institut de Oportunități Egale și Incluziune Socială (în română și engleză), 
2011. 

(2) Policy papers cu recomandări privind drepturile legate de locuire și dreptate locativă (2012-2014):  
Revendicări adresate politicienilor în contextul alegerilor locale, privind locuitorii zonei Pata Rât, 
mai 2012; Idealul Clujului ca oraș incluziv, mai 2012; Program integrat de locuire pentu comunități 
marginalizate, inclusiv romi. Cazul Pata Rât, Cluj-Napoca. Recomandări pentru autoritățile publice 
române, ianuarie 2013; Bugetare participativă – instrument de dezvoltare urbană incluzivă, februarie 
2013; Propuneri pentru bugetarea incluziunii sociale locale și politicile de coeziune socio-teritorială. 
Cazul zonei dezavantajate Pata Rât, martie 2013; Comunitățile de romi marginalizate și abordarea 
integrată a dezvoltării socio-teritoriale, iunie 2013; Prevenirea evacuărilor forțate – instrument de 
eliminare a marginalizării sociale, octombrie 2013; Cluj – un oraș fără excluziune socială, iunie 2014.
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RECOMANDĂRI DE POLITICI PUBLICE - 2015

(3) Recomandări de politici privind incluziunea și desegregarea școlară (2015-2016): 
“Strategia Rețelei Școlilor Inlcluzive din Cluj-Napoca”, elaborată în cadrul “ROMEDIN 
- Educație pentru incluziune și dreptate socială”, proiect inițiat și coordonat de 
Fundația Desire.   

(4) Recomandări de politici privind locuințele sociale (2015-2016): “Propuneri privind 
schimbarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în Cluj-Napoca”, noiembrie-
decembrie 2015, și privind legalizarea locuirii informale și prevenirea evacuărilor 
forțate, ianuarie 2016 – elaborate în cadrul proiectului European Union Fundamental 
Rights Agency (FRA) Angajament local pentru incluziunea romilor – susținut în România 
de Fundația Desire în capacitate organizațională, administrativă și profesională.
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CERCETĂRI PRINCIPALE ȘI PUBLICAȚIILE CARE AU REZULTAT

(1) “Femei și bărbați în Clujul multientic” (2000-2001). Cercetare derulată în cadrul proiectului 
“Parteneriat împotriva discriminării etnice și sexuale”,  un program de un an, realizat în parteneriat cu 
Fundația Șanse Egale pentru Femei din Iași, Romania.  A inclus o cercetare empirică privind condiția 
bărbaților și femeilor în orașul multietnic Cluj. Programul a abordat relația între etnicitate și gen, 
între discriminare etnică și sexuală.

•	 Femei și bărbați în Clujul multietnic (Women and Men in the Multiethnic Cluj). Editat de Enikő 
Vincze. Cluj: Desire. 2001.
Volumul I: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul1.pdf
Volumul II: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul2.pdf
Volumul III: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul3.pdf

(2) Cercetare realizată în cadrul proiectului “ Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome la piața 
muncii” (noiembrie 2008 -  octombrie 2011). Proiectul a fost finanțat de Fondul Social European și 
coordonat de Asociația Femeilor Țigănci “Prntru copiii noștri” din Timișoara. În consorțiul format 
din șase organizații, Fundația Desire a avut un rol important în scrierea și dezvoltarea proiectului, 
respectiv în coordonarea a câteva componente ale sale: cercetare, film, publicații, traininguri, 
diseminarea informației.

•	 Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă. Viață cotidiană, politici și 
proiecte (The access of Roma women and men to decent work. Everyday life, policies and 
proiects), editat de Enikő Vincze, cu contribuția (with contribution of) Loreni Baciu, Hajnalka 
Harbula, Iuliu Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi Magyari, Camelia Moraru. Cluj: 
Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-cercetare-femrom.pdf 
    

•	 Egalitate prin diferență. Albumul proiectului (Equality through difference. The proiect’s 
album). Cluj: Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/album-web.pdf
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(3) “Fețe și cauze ale marginalizării romilor în contexte locale. Ungaria – România - Serbia. O abordare 
contextuală a studiului UNDP/World Bank/EC privind romii din regiune 2011. O inițiativă comună 
a United Nations Development Programme (UNDP), Roma Initiatives Office (RIO) al Open Society 
Foundation, a programului Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion și a Central European 
University/Center for Policy Studies (CEU CPS)” (2012-2014),  https://cps.ceu.edu/news/2013-06-28/
faces-and-causes-of-roma-marginalization-in-local-settings-hungary-romania-serbia. 
Cercetarea pe teren pentru acest studiu în Faza 2 (Fețe și cauze ale marginalizării romilor: Metode și 
instrumente pentru colectarea și evaluarea datelor) și în Faza 3  (Fețe și cauze ale marginalizării romilor 
în comunitățile locale) a fost realizată în cooperare cu trei instituții: Centrul de Cercetare pentru Studii 
Economice și Regionale al Academiei Maghiare de Științe (Budapesta, Ungaria), coordonator al Fazei 2; 
Fundația Desire (Cluj, Romania), coordonatoarea Fazei 3; și Universitatea din Belgrad (Serbia). 

•	 Enikő Vincze, Cătălin Dîrțu, Adrian-Nicolae Furtună, Margareta Herțanu, Iulia Hossu, Elena 
Mihalache, Rafaela Maria Muraru, Florina Pop, Mihaela Preda, Daniel Tudora: Mapping 
Roma Marginalization in Local Contexts. Studia UBB Sociologia. 2013. 58(2): 111-155. http://
www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/816.pdf 

•	 Júlia Szalai, Violetta Zentai (eds): Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Contexts: 
Hungary, Romania, Serbia. E-book CPS/CEU. 2014. https://cps.ceu.edu/publications/books/
roma-marginalization

•	 Enikő Vincze, Iulia Hossu (eds): Marginalizarea comunităților de romi din România. Studii 
de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași (Marginalization of Roma Communities 
from Romania. Case studies in ALba, Arad, Călărași, Dolj and Iași counties). Cluj: EFES. 2014. 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_
EFES-Desire-iunie2o14.pdf

•	 Enikő Vincze: Adverse incorporation of the Roma and the formation of capitalism in Romania. 
Intersections. East European Journal of Society and Politics. 2015 (1) 4: 14-38. http://
intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/4                                                                                                                            
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CERCETARE - 2015

(4) Micro-cercetarea ROMEDIN - o evaluare participativă a nevoilor educaționale și 
a problemelor privind participarea școlară, întâlnite în zonele de locuire segregată 
din Cluj-Napoca, orientată spre elevi și școlile frecventate de ei (15 octombrie  - 15 
decembrie 2014, iulie 2015, 15 ianuarie- 15 februarie 2016).

În contextul proiectului “ROMEDIN - Educație pentru incluziune și dreptate socială”, această 
activitate pe de o parte a urmărit să genereze cunoștințe care au susținut planificarea celorlalte 
activități din proiect (printre ele, programele de tip Școală după Școală, precum și elaborarea 
Strategiei Rețelei Școlilor Incluzive). Pe de altă parte, cercetarea a oferit câteva repere pentru 
elaborarea și evaluarea activităților din proiect. Briefinguri privind rezultatele cercetării au fost 
publicate aici (mai multe informații vor fi disponibile în albumul proiectului ROMEDIN ce va fi 
publicat în martie 2016): 

•	 ROMEDIN Newsletter nr. 3 - http://www.desire-ro.eu/?p=1214

•	 ROMEDIN Newsletter nr. 5 - http://www.desire-ro.eu/?p=1207

(5) Facilitarea, în calitate organizațională, administrativă și profesională a activăților 
de consolidare a încrederii și de capacitare instituțională și comunitară în orașele 
Cluj-Napoca și Aiud, printr-o printr-o cercetare acțiune participativă (PAR) (octombrie 
2015 - ianuarie2016). 

Activitatea a făcut parte din Programul Multianual al FRA, Angajament Local pentru Incluziunea Ro-
milor, http://fra.europa.eu/en/proiect/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual- 
roma-programme, în țările din Europa Centrală și de Est fiind coordonată de Budapest Institute. Docu-
mentele publice privind recomandările făcute administrației publice locale în privința îmbunătățirii 
accesului la locuințe sociale se pot accesa aici: http://www.desire-ro.eu/?cat=49
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ACȚIUNI ACTIVISTE 

Din 2010 Fundația Desire a inițiat și/sau a acționat ca un co-organizator și/sau participant la urmă-
toarele inițiative civice:

  Petiție împotriva ghetoizării romilor (11 aprilie 2010); 
  Sunt rom - vreau să trăiesc în demnitate (19 ianuarie 2011); 
  Protest tăcut cu ocazia dării în folosință gratuită a terenului de pe fosta strada Coastei Facultății de 

Teologie Ortodoxă (mai 2011); 
  Vino mai aproape - vizită de lucru ai unor organizații internaționale în Pata Rât (10 iunie 2011); 
  Sesizarea CNCD cu privire la natura discriminatoare a evacuării și mutării lângă rampa de gunoi în 

decembrie 2010 (iulie 2010); 
  Petiții și acțiuni împotriva evacuărilor de pe strada Cantonului (5 iulie 2011); 
  Protest pentru dreptul la locuire și împotriva evacuărilor forțate (3 octombrie 2011); 
  Marș pentru dreptate socială (19 decembrie 2011); 
  Și eu sunt gunoier - performance și petiție (23 martie 2012); 
  Romi împinși la margini - Și noi aparținem orașului (17 decembrie 2012); 
  Munca nu e un lux. E un drept!, performance și memoriu (18 martie 2013); 
  Opriți rasismul de mediu (5 iunie 2013); 
  SOS - Scoateți-ne din Pata Rât (17 decembrie 2013); 
  Activismul rom din Cluj - pentru drepturi locative pentru toți (8 aprilie 2014); 
  Locuințe, nu umilințe - performance și memoriu (10 aprilie 2014); 
  Viață decentă pentru fiecare rom - mesaj pentru Caravana Transeuropa (25 aprilie 2014); 
  Memoriu către autoritățile publice centrale și locale privind interzicerea evacuărilor forțate și 

asigurarea drepturilor locative (17 decembrie 2014); 
  Marșul de solidaritate al romilor - Oraș pentru oameni, nu pentru profit (17 iulie 2015)   
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ACȚIUNI ACTIVISTE - 2015

  Fundația Desire a participat la Marșul de Solidaritate al Romilor „Oraș pentru oameni, 
nu pentru profit”, dedicat victimelor evacuărilor forțate, desfășurat la Cluj-Napoca 
pe17 iulie 2015 ca o acțiune cultural-civică în cadrul evenimentului  Săptămâna 
Schimbării “So Keres, Europa?!”, și a contribuit la elaborarea “Scrisorii deschisă 
pentru autoritățile locale, naționale și europene, trimisă cu ocazia Marșului de 
Solidaritate al Romilor Oraș pentru oameni, nu pentru profit” (http://www.desire-
ro.eu/wp-content/uploads/Open_letter_Roma_solidarity_martie_July_2015_Cluj.pdf)

  Fundația Desire a participat la acțiunea comemorativă “Suntem egali, nu ilegali”, 
alături de Asociația Comunitară a Romilor de pe Coastei, locuitorii străzilor 
Cantonului și Dallas, de Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Centrul European 
al Drepturilor Romilor, Amnesty International și Organizația SOS. Evenimentul a 
avut loc pe 17 decembrie 2015 pentru a comemora evacuările forțate și pentru a 
solicita justiție socială, alături de dreptul la locuire și la viață (http://www.desire-ro.
eu/?p=1993, http://www.desire-ro.eu/?p=1998)   



270

FOUNDATION DESIRE - VIEWED AT ThE END OF 2015

ORGANIZATIONAL MODEL

Desire Foundation has developed a specific organizational biography and operational model. Since 
1996 it provides a collective action platform for public intellectuals, academics, artists, and civic 
activists in a university town of Romania (Cluj) characterized by a multicultural environment but also 
shaped by deep social inequalities. Desire provides a flexible format for critical and transformative 
actions in research, community building, and advocacy mostly through projects and campaigns. The 
organization does not have a permanent staff; it relies on a core group of activists and experts who 
secure their main employment elsewhere. The organization is truly value and outcome oriented. It 
is credibility and relevance, rather than sustainability that characterizes the success of this particular 
organizational model. 

Foundation Desire, through the academics gathered around the organization had an important role 
in developing teaching materials and partnerships for two important programs, later introduced into 
the Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca as an M.A on cultural anthropology (1997), and as an M.A. 
on gender studies (2003).

Since 2008 - by the means of research, activist actions, policy recommendations and other types 
of activities, out of which some run within projects and many others conducted on a voluntary 
basis - Foundation Desire predominantly focused on the issue of social exclusion in Romania, on 
the marginalized communities from Pata Rât/Cluj-Napoca and on the processes and causes of social 
marginalization of the Roma in the country, on forced evictions, and last but not least on access to 
social housing and the phenomenon of housing injustice. 

According to its critical standpoint, Foundation Desire is a civil society organization that seeks to 
identify the structural causes of inequalities and marginalization and to raise awareness about their 
effects on people; to highlight how different forms of exploitation and systems of inferiorization 
interact in the creation of subalterns; to transform knowledge produced by research into actions; to 
support categories living under extreme poverty in their claims for social justice; to demand from the 
state authorities at different levels to assume their public responsibilities towards citizens in what 
regards the assurance of their socio-economic rights.               
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TyPES OF ACTIVITIES

  Research (http://www.desire-ro.eu/?page_id=28)

  Activist actions in collaboration with other formal or informal organizations, ex Organization Amare 
Phrala, Romani Criss, Working Group of Civil Society Organizations, Community Association of 
Roma from Coastei, European Roma Rights Centre, Amnesty International, Common Front for the 
Right to Housing and others (street protests, petitions, open letters etc addressing social exclusion, 
marginalization, segregation, ghettoization, social inequalities, discrimination: 2000-2010/2011, 
http://www.desire-ro.eu/?page_id=37; 2010-2014, http://www.desire-ro.eu/?page_id=1179; 
2015, http://www.desire-ro.eu/?page_id=1417)

  Support for legal actions, 2011-2013 (participating on the documentation of Coastei and Cantonului 
cases from Cluj-Napoca of housing segregation and insecurity with the occasion of court actions 
run by European Roma Rights Centre and Romani Criss on the behalf of these communities, and 
with the occasion of petitions addressed to the National Council for Combating Discrimination) 

  Collaboration with Amnesty International and European Roma Rights Centre on campaigns for 
the prevention of forced evictions, 2013 (“Briefing to the Romanian Government on the right to 
adequate housing with regard to the marginalized Romani communities” - http://www.desire-ro.
eu/wp-content/uploads/FINAL-JAN-2013-OPEN-LETTER-Ro-government.pdf)

  Policy recommendations, 2008-2016 (http://www.desire-ro.eu/?page_id=65) 

  Organizing conferences, workshops and trainings 
     (http://www.desire-ro.eu/?page_id=36)

  Publications (Books, http://www.desire-ro.eu/?page_id=63;  Nevi Sara Kali. Roma Women’s 
Journal - in collaboration with the Roma Women’s Association ‘For Our Children’, http://www.
desire-ro.eu/?page_id=78; Brochures, http://www.desire-ro.eu/?page_id=843)

  Films (http://www.desire-ro.eu/?page_id=35) 
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POLICy RECOMMENDATIONS

1) Policy recommendations regarding equal opportunities, multiple discrimination and employment-
related projects (2008-2011) - resulted from the research conducted within the project “Equality 
through difference. Roma women’s access to the labour market”: Experiences of work and 
discrimination in the case of Roma. Research report on focus groups (in Romanian), 2009; The work 
of Roma. Research report on the survey (in Romanian), 2009. 2.1.19; Report on the analysis of public 
policies for Roma (in Romanian), 2009; Report on the research results of the first project year with 
policy recommendations (in Romanian), 2009; Final report on the qualitative study “Experiences of 
work” with recommendations regarding policies and projects for Roma  (in Romanian), 2010; The 
possibilities and limits of programs offering vocational training for disadvantaged Roma. Research 
report on focus groups (in Romanian), 2011; Study on the labour force market. Final report (in 
Romanian), 2011; Roma access to decent work and the need for economic empowerment. Policy 
paper with recommendations (in Romanian and English), 2011; Conclusions  of the closing project 
conference “Roma women for equal opportunities” (in Romanian and English), 2011; Proposal for 
the Romanian Government regarding the establishment of an Institute for Equal Opportunities and 
Social Inclusion (in English and Romanian), 2011. 

(2) Papers with policy recommendations regarding housing rights and justice (2012-2014):  Claims 
towards politicians in the context of local elections regarding inhabitants of Pata Rat area, May 
2012; The ideal of Cluj as inclusive city, May 2012; Integrated housing program for marginalized 
communities, including Roma. The case of Pata Rat, Cluj-Napoca. Recommendations to Romanian 
public authorities, January 2013. Participatory budgeting – instrument of inclusive urban 
development, February 2013; Proposals regarding the budgeting of local social inclusion and socio-
territorial cohesion policies. The case of the disadvantaged Pata Rat area, March 2013; Marginalized 
Roma communities and integrated approach towards socio-territorial development, June 2013; 
Prevention of forced evictions - instrument of eliminating social marginalization, October 2013; Cluj 
- a city without socio-territorial exclusion, June 2014.
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POLICy RECOMMENDATIONS - 2015

(3) Policy recommendations regarding school inclusion and desegregation (2015-
2016): “Strategy of Cluj-Napoca inclusive school network”, elaborated within 
the “ROMEDIN - Education for Social Justice and Inclusion” project initiated and 
coordinated by Foundation Desire.   

(4) Policy recommendations regarding social housing (2015-2016): “Proposals 
regarding the changing of the criteria of distributing social housing in Cluj-Napoca”, 
November-December 2015, and regarding the legalization of informal housing and 
prevention of forced evictions, January 2016 - formulated under the LERI (Local 
Engagement for Roma Inclusion) project of FRA supported in Romania by Foundation 
Desire in its organizational, administrative and professional capacity.
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MAJOR RESEARCHES AND RESULTED PUBLICATIONS

(1) “Women and men in the multiethnic city of Cluj” (2000-2001). Conducted within the project 
“Partnership against Ethnic and Sexual Discrimination”, a one-year long program financed by the 
Resource Centre for Ethno-Cultural Diversity from Cluj, accomplished in a co-operation with the 
Foundation for Equal Opportunities for Women from Iasi, Romania. Included an empirical research 
on women’s and men’s condition in the multiethnic city of Cluj (consisting of a sociological survey, 
in-depth interviews, focus group and talk show), publication of the research results, and workshops 
in Cluj and Iasi. The program addressed the relationship between ethnicity and gender, and between 
ethnic and sexual discrimination. 

•	 Femei și bărbați în Clujul multietnic (Women and Men in the Multiethnic Cluj). Edited by 
Enikő Vincze. Cluj: Desire. 2001.
Volume I: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul1.pdf
Volume II: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul2.pdf
Volume III: http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Volumul3.pdf

(2) Research conducted within the project “Equality through difference. Roma women’s access to 
the labour market” (November 2008 -  October 2011). The project was funded by the European 
Social Fund and coordinated by the Association of Roma Women ‘For Our Children’ from Timisoara. 
In the consortium formed by six partner organizations Foundation Desire had an important role 
in conceiving and writing the project, and as well as in coordinating several project components: 
research, film, publications, trainings, dissemination of information.

•	 Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă. Viață cotidiană, politici și 
proiecte (The access of Roma women and men to decent work. Everyday life, policies and 
projects), edited by Enikő Vincze, cu contribuția (with contribution of) Loreni Baciu, Hajnalka 
Harbula, Iuliu Kozák, György Lukács, Nándor Magyari, Noémi Magyari, Camelia Moraru. Cluj: 
Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-cercetare-femrom.pdf 
    

•	 Egalitate prin diferență. Albumul proiectului (Equality through difference. The project’s 
album). Cluj: Desire. 2011. http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/album-web.pdf
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(3) “Faces and Causes of Marginalization of the Roma in Local Settings: Hungary - Romania - Serbia. 
Contextual inquiry to the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011. A joint initiative of 
the A joint initiative of the United Nations Development Programme (UNDP), the Open Society 
Foundation’s Roma Initiatives Office (RIO) and the Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion 
program, and the Central European University/Center for Policy Studies (CEU CPS)” (2012-2014),  
https://cps.ceu.edu/news/2013-06-28/faces-and-causes-of-roma-marginalization-in-local-settings-
hungary-romania-serbia. 
The fieldwork of this contextual inquiry in Phase 2 (Faces and Causes of Roma Marginalization: Tools 
and methods for evaluation and data collection)  and Phase 3  (Causes and Faces of Exclusion of 
the Roma in Local Communities) was conducted in cooperation with three institutions: Research 
Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Budapest, Hungary), 
coordinating Phase 2; Desire Foundation (Cluj, Romania), coordinating Phase 3; Belgrade University 
(Belgrade, Serbia). 

•	 Enikő Vincze, Cătălin Dîrțu, Adrian-Nicolae Furtună, Margareta Herțanu, Iulia Hossu, Elena 
Mihalache, Rafaela Maria Muraru, Florina Pop, Mihaela Preda, Daniel Tudora: Mapping 
Roma Marginalization in Local Contexts. Studia UBB Sociologia. 2013. 58(2): 111-155. http://
www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/816.pdf 

•	 Júlia Szalai, Violetta Zentai (eds): Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Contexts: 
Hungary, Romania, Serbia. E-book CPS/CEU. 2014. https://cps.ceu.edu/publications/books/
roma-marginalization

•	 Enikő Vincze, Iulia Hossu (eds): Marginalizarea comunităților de romi din România. Studii 
de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași (Marginalization of Roma Communities 
from Romania. Case studies in ALba, Arad, Călărași, Dolj and Iași counties). Cluj: EFES. 2014. 
http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/volum-marginalizare-romi-studii-de-caz_
EFES-Desire-iunie2o14.pdf

•	 Enikő Vincze: Adverse incorporation of the Roma and the formation of capitalism in 
Romania. Intersections. East European Journal of Society and Politics. 2015 (1) 4: 14-38. 
http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/4                                                                                                                            
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RESEARCH - 2015

(4) ROMEDIN micro-research - a participatory assessment of educational needs and 
problems regarding school participation encountered in segregated housing areas of 
Cluj-Napoca, targeting school aged children and the schools where they are enrolled 
(15 October  - 15 December 2014, July 2015, 15 January - 15 February 2016).

In the context of the “ROMEDIN - Education for social justice and inclusion” project  - on 
the one hand - this activity aimed to generate knowledge that supported the planning of the 
other project activities (among them the afterschool programs, and the elaboration of the 
Strategy of inclusive school network). On the other hand, the role of this research was to offer 
milestones for evaluating and improving the project activities.  Briefings on the results were 
published here (more material will be made public in the forthcoming project album): 

•	 ROMEDIN Newsletter nr. 3 - http://www.desire-ro.eu/?p=1214

•	 ROMEDIN Newsletter nr. 5 - http://www.desire-ro.eu/?p=1207

(5) Facilitating in an administrative, organizational and professional capacity the 
trust- and capacity-building activities conducted in Cluj-Napoca and Aiud from Ro-
mania by the means of a participatory action research. 

This was part of the larger  Local Engagement for Roma Inclusion - Multiannual Program of FRA 
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual- 
roma-programme (October 2015 - January 2016) coordinated in countries from Central and 
Eastern Europe by Budapest Institute. More about the publicly circulated documents including 
recommendations towards the local public administration in what regards improving access to 
social housing might be read here:

•	 http://www.desire-ro.eu/?cat=49
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ACTIVIST ACTIONS

Since 2010 Foundation Desire initiated and/or acted as co-organizer and/or as participant on the 
following actions: 

  Petition against Roma ghettoization (11 April 2010) 
  I am Roma - I want to live in dignity (19 January 2011) 
  Silent protest when the land on the former Coastei street was awarded for free to the Faculty of 

Orthodox Theology (2011) 
  Come closer - working visit of international organizations in Pata Rat (10 June 2011) 
  Petitions and actions against evictions on Cantonului street (5 July 2011) 
  Protest for the right to housing and against forced evictions (3 October 2011)
  March for Social Justice (19 December 2011) 
  I’m a garbage man too - performance and petition (23 March 2012) 
  Roma pushed to the margins - we also belong to the city (December 17, 2012) 
  Work is a not luxury. It’s a right!, performance and public statement (March 18, 2013) 
  Stop environmental racism - performance and petition (June 5, 2013) 
  SOS - Take us out of Pata Rat (December 17, 2013) 
  Roma activism in Cluj - towards housing rights for all (8 April 2014)
  Housing, not humiliation - performance and statement (10 April 2014) 
  Decent life for every Roma - message for the Transeuropa Caravan (25 April 2014) 
  Letter to central and local authorities on the prohibition of forced evictions and fulfilling housing 

rights (17 December 2014) 
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ACTIVIST ACTIONS - 2015

  Foundation Desire participated on The Roma solidarity march „City for the 
people, not for profit”, dedicated to victims of forced evictions, which took 
place in Cluj-Napoca on 17 July 2015 as a cultural-civic action, part of the “So 
Keres, Europa?! – Changemakers’ week in Cluj-Napoca, and contributed to the 
“Open letter for the local, county, national and European authorities submitted 
on the occasion of the Roma solidarity March City for the people, not for profit” 
(http://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Open_letter_Roma_solidarity_
march_July_2015_Cluj.pdf)

  Foundation Desire was co-organizer of the commemorative action “We are 
equal, not illegal” together with Community Association of Roma from Coas-
tei, inhabitants of Cantonului street and Dallas, Common Front for the Right to 
Housing, European Roma Rights Centre, Amnesty International, SOS Organiza-
tion. The event took place on 17 December 2015 to commemorate forced evic-
tions and to demand justice, the right to housing and the right to life (http://
www.desire-ro.eu/?p=1993, http://www.desire-ro.eu/?p=1998)   
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ROMEDIN - PROJECT SUMMARY1

ROMEDIN – Education for social justice and inclusion (Socio-educational services for Roma inclusion) is imple-
mented in Cluj-Napoca, funded through the 2009-2014 SEE Grants, as part of NGO Fund in Romania. ROMEDIN 
is implemented by Desire Foundation for Social Reflection and Openness in partnership with ARTEMIS – Wom-
en’s Association against Violence, TRANZIT Foundation, Community Association of Roma from Coastei, the So-
cial Work Department of the Faculty of Sociology and Social Work at Babeș-Bolyai, the Cluj County School In-
spectorate and Cluj-Napoca Municipality. The project unfolds between 15 September 2014 and 14 March 2016.

Project promoter:

Partners:

Project financed through the SEE 2009-2014 Grants, within the NGO Fund in Romania.  For official information 
about the SEE and Norway grants visit the website <www.eeagrants.org>.

The Program Operator of the Social and basic services Component of the NGO Fund in Romania is the Founda-
tion for the Development of Civil Society. For official information about the Foundation visit the website <www.
fondong.fdsc.ro>. 

                              
The total budget of the project was 249,947.00 Euro, out of which 24,994.70 Euro was offered as co-financing 
by the Cluj-Napoca City Hall. 

1  For more detailed information on the project activities and results please consult the monthly ROMEDIN newsletters published 
in English, available here http://www.desire-ro.eu/?cat=26, http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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The relatively low level of salaries paid to the project contributors made it possible to enjoy the participation 
of more than 60 specialists on the project team. Among them, besides the management team, school teachers 
and inspectors, researchers, psychologists and social workers, artists and community facilitators, who jointly 
acted together, day-by-day during 10 months from Monday to Saturday to directly serve the educational 
interests of more than 300 children (also benefiting of meals and transport). Moreover, within other activities 
lasting for 12 months, our team members worked together on a regular bases with the parents and teachers 
of these children, and as well as with representatives of public institutions in order to initiate changes in the 
institutional mechanisms that support the school enrollment and participation of children from vulnerable 
social categories under the risk of extreme poverty, living in disadvantaged and marginalized urban areas. Last, 
but not least, by the means of different promotion activities we reached even more indirect beneficiaries than 
the 2000 planned in our project proposal. 

The management team of Foundation Desire expresses its gratitude to all the actors contributing to the 
successes of this project, which cannot continue in this format due to the lack of further resources, but its long-
lasting effects will definitely act on a personal, inter-personal and institutional level.               

ROMEDIN empowers institutionalized civil society (including a grassroots Roma organization) to implement an 
innovative model of intervention that responds to the challenge of social marginalization, and to contribute 
to the implementation of the Cluj-Napoca Development Strategy 2014-2020 in what regards socio-territorial 
desegregation of the Pata Rât area. The project acts on the behalf of people living in the area by services 
offered to children that assure their participation on quality formal and non-formal education, but as well 
as to families with difficulties in order to avoid school abandonment. Moreover, the project operates on the 
pre-university educational system for developing a network of inclusive schools dedicated to desegregation, 
inclusive education and education for human rights and social justice, which is able to bring together Roma 
and non-Roma teachers, parents and children, and to assume a public role in promoting the city’s inclusive and 
cohesive development. ROMEDIN unfolded through six separate but interconnected activities presented in this 
summary. 

15 OCTOBER 2014 - 15 SEPTEMBER 2015

ACTIVITy 1. REASSESING EDUCATIONAL NEEDS IN THE PATA RAT MARGINAL ROMA COMUNITIES,  
AND FOLLOWING THE IMPACT DURING OF THE PROJECT

In the Autumn of 2014, through our participatory micro-research the variety of needs, issues and educational 
options of children and adults have been re-evaluated, and the current situation of access to educational ser-
vices for families from Pata Rât, the potential direct beneficiaries of Activities 2 and 3 were identified, and the 
consents of the parents regarding their children’s participation in Activity 2.1 and Activity 2.2 were prepared 
and signed.2 By following these children to the schools where they have been enrolled, we could learn about 
the issues,  challenges and practices of these educational units related to the school participation of children 
belonging to vulnerable social categories under the risk if extreme poverty, living in marginalized and stigma-
tized urban areas, including Pata Rât. Thus, our action research also prepared the organization and implemen-
tation of Activity 2.1, Activity 3 and Activity 4 in the targeted schools. Moreover, the material presenting our 
results was also used in the elaboration of the Strategy of the inclusive school network from Cluj-Napoca. 

2 More details in English about this research might be read in the ROMEDIN neswletters nr. 3 and 5 through the synthetic material 
written by Enikő Vincze and Simona Ciotlăuș.
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This action research produced the following documents:

  the analysis entitled “The role of Cluj-Napoca school network in the socio-territorial desegregation of the Pata 
Rât area - framework recommendations based on the results of first stage of the ROMEDIN micro-research 

 the document “The framework concept of the ROMEDIN afterschool program” 

 the signed consents of the parents who enrolled their children in the programs within Activity 2 

 10 cooperation agreements signed with the participating schools in the project activities.

Between 15 June and 15 July 2015, based on the qualitative evaluation of the program and as well as of the 
school performances measured by the usual quantitative indicators, we accomplished the synthetic evalua-
tion of the After School Program (Activity 2.1). Between 15 January - 15 February 2016 our team collects the 
teacher’s opinions and assessment on the afterschool program run during the second stage of the project, com-
municates these to the children’s parents and also notes the latter’s perspective about the program.  

ACTIVITy 2. EDUCATIONAL AND CULTURAL SERVICES FOR CHILDREN FROM PATA RAT,  
AND THEIR COLLEAGUES FROM SCHOOLS WHERE THEY ARE ENROLLED  

Based on Activity 1, the groups within the afterschool program were organized at six schools (Ion Agârbiceanu 
Gymnasium, Traian Dârjan Gymnasium, Ana Aslan Technical College, Andrei Saligny Technical College, Alex-
andru Vaida Voevod Gymnasium, Iulian Pop Economics College), and the groups participating in the personal 
development and civic education activities integrated into the normal school program at Traian Dârjan school 
were also set up. 

We started the activity of this program (Activity 2.1) in January 2015, involving 291 children from primary 
and from secondary education level (including gymnasium and lyceum). Out of them, 176 children were en-
rolled in the after school program, out of which 80 children were having their domicile in the Pata Rât area, 
and other 96 were their colleagues attending the participant schools; other more 115 children from Pata Rât 
and from Someșeni enrolled in Traian Dârjan school participated in the personal development and civic educa-
tion programs included in the normal school program. The program ran in several groups within each school 
between Monday and Friday from 13.00-16.00, and in some cases in the form of support activities during the 
normal school hours. The After School Program unfolded in the above format for five months, till the middle 
of June 2015. 

Children benefited from social support (meals and transport), educational support (home works, recov-
ery learning) and training programs for life (personal development and civic education)3, and in this way the 
ROMEDIN afterschool program corresponded to the requirements of the Afterschool Program Methodology 
elaborated by the National Ministry of Education.

Based on school recommendations, over 100 pupils received certificates for their evolution in the ROMEDIN 
After School Program. These were handed to them during end-of-the-school-year ceremonies. 

In addition schools received certificates signed by the Desire Foundation and the Cluj County School Inspec-
torate for their involvement between 12 January and 13 June 2015 in the ROMEDIN project, and particularly for 
their involvement in the After School Program and other school-inclusion-related activities.

3 Some more information in English on the ongoing activities in schools is available in ROMEDIN Newsletter nr. 7 (through the 
pieces written by Eszter Péter, and by Simona Ciotlăuș), in Newsletter nr. 8 (via a material prepared by teachers from Ana As-
lan Technical College, Angela Vereșezan and Iolanda Molnar), and in Newsletter nr. 17 (where Alina Pop from Anghel Saligny 
Technical College, Maja Pop from the Alexandru Vaiva Voevod Gymnasium, and colleagues from Ion Agârbiceanu Gymnasium 
presented some of their extra-curricular activities conducted within their schools with the aim to promote the principles of 
inclusive education.        
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Simultaneously with the above activities, we prepared and started organizing non-formal educational pro-
grams involving children from the Pata Rât area, who were or were not enrolled in schools, (Activity 2.2). They 
took place in Tranzit House within a Visual Education Workshop and a Community Theatre Workshop on Satur-
days from 10 a.m. to 2 p.m. Participants benefited of meals, transport and educational support. 

23 children enrolled into the community theatre workshop activities between October 2014 and 15 April 
2015, while 27 children joined Groups 1 and 2 in the Visual Education Workshop. Further on, between 15 April 
and 15 June 2015, all the children attending the theatre workshop continued to participate on the program, 
while other 20 children from the Dallas area, from Cantonului and the modular houses. 

 Alongside children, the artists coordinating the two workshops planned the exhibition concept and the 
“Talk about Yourself” show, preparing them to be showcased to the public. Children’s works were showcased 
with the occasion of the joint event from 13 June 2015, unfolding at Casa Tranzit, attended by all the 70 children 
working in these workshop for 5 months. Parents, families, teachers and Cluj guests were also present with this 
occasion.4 

ACTIVITy 3. SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR SCHOOL DROPOUT PREVENTION

Prior to 15 April 2015, in order to train teachers from the participating schools on identifying the dropout risk 
and prevention methods, we contacted the schools that expressed their interest towards this activity on the 
base of Activity 1 (Agârbiceanu, Ana Aslan, Dârjan, Saligny, and Alexandru Vaida Voivod schools), and common 
procedures were developed to identify and prevent school dropouts. With this aim meetings with 50 teachers 
have been organized.

The services that might be solicited and in which the project team and/ or the schools regarding school 
dropout could have been involved were identified and contacted. We also started the information activities 
for parents whose children were under the risk of school absenteeism and abandonment. 36 families were 
informed about modalities to prevent school dropout and violence in schools; 4 cases of dropout risk were in 
depth evaluated; 23 sessions of consultation were run with parents and 8 sessions of consultation with teach-
ers. We also had discussions with representatives of institutions whose records included the list of children 
who were at the risk of school dropout. Actions were undertaken in the interested schools to prevent violence 
between equals through the method of forum theater. There were discussions in schools about the possibility 
of conducting actions to prevent sexual abuse among children from primary level.

Between 15 April and 15 September 2015, as part of Activity 3, informing activities unfolded in schools target-
ing 343 pupils (including children with domicile in the Pata Rât area) and 38 teachers, concerning the services 
offered to the victims of different abuses, to parents and teachers. Intervention activities continued, including:

 accompanying beneficiaries to institutions (e.g., Child Protection Services, Social Assistance Services etc.)

 psycho-social counseling sessions

 4 institutional meetings concerning cases of school dropout and domestic violence

 2 legal advising meetings

 2 meetings with law authorities and teachers, emailing, reporting and paperwork 

In this phase of the project, 224 students and 24 teachers attended the bullying prevention activities unfold-
ing in schools. In each school we identified students’ need to have teachers involved, coming up with interven-
tion ideas. After identifying violence acts prevention, we discussed about the victims’ context. Teachers and 
students received information about types of violence, victims’ rights and the help they might ask for in Cluj 
from various institutions. We prepared for the unfolding of sexual education activities in schools, focusing on 
two programs: Seven Steps in Preventing Sexual Violence and My Body Belongs to Me (with 4 documentaries 
conceived for 14-17 year olds by the organization ALEG).

4 More information in English and photos about this event might be read in ROMEDIN Newsletter nr.  9, while prior activities are 
presented in Newsletter nr. 6, and further actions in Newsletter nr. 15.  
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During the children’s rights campaign, which included 7 meetings (two in the Dârjan, Saligny, Vaida Voevod 
schools and one at Agârbiceanu school), 119 students and 14 teachers mobilized. In July, for five days, the 
project team carried out a Learn about yourself workshop, attended by 10 girls, aged between 12 to 15 years.

ACTIVITy 4.  CREATING AND MAKING FUNCTIONAL THE INCLUSIVE SCHOOLS NETWORK IN CLUJ-NAPOCA

Within Activity 4.1. a group of experts on inclusion was constituted, including school principals, school in-
spectors and academics.5 After developing the concept and the contents of the Strategy of inclusive schools 
network, the analytical chapters of the Strategy were elaborated on the base of the analysis of the situation of 
school enrollment and participation of children from the Pata Rât disadvantaged area, of the national legisla-
tion and policies, and of the local policies and projects in the field of inclusive education. 

The Strategy of the Inclusive Schools Network supports a public educational system that contributes to the 
prevention of social exclusion, and to the alleviation of social inequality – in other words, it promotes an inclu-
sive educational system, which functions as an instrument of social justice and inclusion. 

The Strategy of the Inclusive Schools Network understands inclusive education as a set of principles, mecha-
nisms and services that provide the access of disadvantaged and socially excluded groups to quality school 
education. It particularly considers families, groups and communities living in disadvantaged and marginalized 
residential areas (under precarious living condition, facing housing insecurity, in polluted, segregated and stig-
matized environments).

Five strategic objectives were identified through the Strategy, all of them encompassing several strategic 
directions, operational programs and concrete intervention measures. The Strategy was prepared to be pre-
sented to schools, to the Cluj County Inspectorate and public administration in during the second part of the 
ROMEDIN project, most importantly using the participatory  training sessions planned to be organized in the 
Fall of 2015. 

Through Activity 4.2. a working group of teachers was established in the schools that expressed their interest 
for this activity, and the theoretical basis of the school inclusion index method was discussed with them.6 

There were meetings with 83 teachers from the Alexandru Vaida Voevod, Saligny and Ana Aslan schools, 
with the occasion of which we identified risk factors and factors of success of school participation and perfor-
mances. Consultative groups of students and parents were  constituted in Vaida Voevod, Șincai, Agârbiceanu 
and Ana Aslan schools and during the meetings involving 71 parents and 83 pupils we used a shortened format 
of the inclusive school index questionnaires, and had discussions with them on the issues listed in the ques-
tionnaire. 

We continued these activities between 15 April-15 June interval, working with advisory groups of students, 
parents and teachers from the ”Ion Agârbiceanu” School, ”Gheorghe Șincai” High School and ”Ana Aslan” Tech-
nical College. 

Participants on the meetings identified those daily aspects of school life that need improving. At the end 
of the 2014/2015 school year teachers involved in the Activity 3 and Activity 4.2 received certificates for their 
participation and contribution to school dropout prevention actions, to increasing school inclusion actions 
and for the support they offered to the Network of Inclusive Schools built up by the means of the ROMEDIN 
project.

5  More and further details in English about this activity might be read in ROMEDIN Newsletter nr. 16. 
6  More and further details in English about this activity might be read in ROMEDIN Newsletter nr. 13-14 through a sythetic ma-

terial written by Ágnes Dávid-Kacsó and Maria Roth.  
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ACTIVITy 5. ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES  

The partnership agreements concluded between the NGOs and public institutions participating on the ROME-
DIN project were put into action. Moreover, collaboration agreements between Desire Foundation, the Cluj 
County School Inspectorate and 10 schools were concluded in order to carry out the project activities. A web-
site for Coastei Association was created, and also a Facebook page dedicated for the project, and Romanian and 
English language pages were dedicated to the project on the website of Foundation Desire.   

Monthly we published information about the project through the ROMEDIN newsletters both in Romanian 
and English, which increased the visibility of the organizations involved in the project.7 

The poster and the brochure of the project was printed, and we began to distribute these materials at meet-
ings at the schools where the afterschool activities took place, and as well as to the project partners, and the 
communities from Pata Rât. 

In July 2015 we carried out a series of activities within the fundraising campaign, which included the fol-
lowing:

  a fundraising campaign preparation meeting, hosted by the modular houses’ community centre; Desire 
Foundation and Coastei Association representatives were present with this occasion;

 the elaboration of the fundraising plan; 

  the promotion of the ROMEDIN project through the Day 15 Event in the framework of a larger program 
unfolding on the 20th of June 2015 in Cluj-Napoca (the Cluj Never Sleeps project), which aimed to sup-
port our project through this initiative. During the „Day 15 Beach Party for a Cause” event, donations 
were encouraged in order to support the transport provided for children living in the Pata Rat area. We 
also elaborated sponsorship proposals, that were promoted on the Romedin Facebook Page;  

  in June we joined with the ROMEDIN project the Swimathon 2015 fundraising platform-event with the 
following slogan “Education Free of Segregation. We Swim for ROMEDIN”. The event took place on 11 
July 2015 and we had two attending teams (Zsiga Claudia Linda, Simon Cristian Mihai, Runcan Adela, 
Vincze Enikő, Ciotlăuș Simona, Greta Alexandru, Boldijar Sebastian, Șfaiț Alex, Szabo Darius, Szabo An-
drei, Balint Alexandru, and Zsiga Silviu) and one individual swimmer - Adrian Dohotaru.

 
ACTIVITy 6. INFORMATION ON AND PROMOTION OF THE PROJECT AND THE NGO FUND IN ROMANIA

The project is promoted through its Facebook page, and also through the pages dedicated to the project both 
in Romanian and English, posted on the websites of the Coastei Association and Desire Foundation, where we 
publish information about the project and as well information related to the domains the project deals with. 
ROMEDIN was also promoted in the communities from Pata Rât, among the teachers from the schools, among 
school principals and school inspectors. 

  Articles were published in the local press on the base of the press release about the project, both in 
Romanian and Hungarian. 

  11 issues of the newsletter, both in Romanian and English, were published on our websites. 

  The poster and the brochure of the project were printed and disseminated. 

  A material about the visual education workshop and community theatre workshop was prepared in or-
der to be published in the journal “Gazeta de Artă Politică” from Bucharest. The text was translated into 
Hungarian and published in the July issue of the «Igen, tessék!» newsletter.

  Project team members attended twice a program broadcasted by the public TVR Cluj local station (Tran-
sylvania Policromă).

7  Technical support for producing the newletter issues was provided by Foundation Desire, and in particular by Noémi Magyari, 
project manager assistant and Daniela Stoica, project PR. Several materials published in the newsletter were authored by mem-
bers of the project implemention team, other were built by pieces of information on the ongoing ROMEDIN activities.   
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15 SEPTEMBER 2015 - 14 MARCH 2016

Further issues of the Newsletter were published in Romanian (http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 
http://coastei-ro.eu/?page_id=30) and in English (http://www.desire-ro.eu/?page_id=968, http://coastei-ro.
eu/?page_id=32). ROMEDIN continued to be promoted on the Romanian and English language pages of the 
websites of Foundation Desire and of the Community Association of Roma from Coastei, and as well on the 
project’s Facebook page (https://www.facebook.com/romedinproject/?fref=ts). 

We continued both sets of our major activities: 

  the formal and non-formal educational programs offering socio-educational services for children with domicile 
in the segregated Pata Rât area and their colleagues attending the schools where they are enrolled; 

  the actions for transforming the Strategy of Inclusive Schools Network developed under ROMEDIN into a 
functional instrument by the means of which the public educational system, with the support of local public 
administration might demonstrate its potential of acting in the support of children from vulnerable catego-
ries under the risk of extreme poverty, disadvantaged and marginalized, becoming one of the institutional 
mechanisms that contributes to the socio-territorial desegregation of the Pata Rât area and as well as to 
the education of the majority society in the spirit of the values of social justice, equality and anti-racism.  

***

ENROLLING ChILDREN INTO ThE PREPARATORy GRADE 
The ROMEDIN project did not aim to take part in the procedure of children’s school enrollment. Yet, in the con-
text of the Desire Foundation and Cluj County School Inspectorate partnership, in the beginning of March 2015 
we brought into attention of the inspectorate that the modular houses area from the Platanilor Street (new 
name for Pata Rât Street) has not been allotted to any school from Cluj-Napoca in the public system of constitu-
encies for the preparatory grade. On this list,  where Pata Rât-Dallas is allotted to the Alexandru Vaida Voevod 
Gymnasium, while Cantonului Street belonged to the Traian Dârjan Gymnasium, Platanilor Street-modular 
house area is not mentioned.  Coastei Street, from where families living now on Platanilor Street – in module 
houses – have been evicted in the past it has been allotted to the Romulus Ladea Arts High School (specifically, 
to the Simion Bărnuțiu School, later united with the Arts High School). In 2015, when the second stage of enroll-
ing to the preparatory grade concluded, this high school announced that it would no longer organize primary 
and gymnasium education, so it will not start a new preparatory grade. 

Due to this structural-institutional context, some children who nowadays live on Platanilor Street-modular 
houses were not enrolled in the preparatory grade. Five cases were brought into our attention by parents. 
Desire Foundation approached the Cluj County School Inspectorate – showing that this is o form of institu-
tional discrimination.  Based on these, we asked the Inspectorate to identify other schools in Cluj-Napoca in 
which spots in the preparatory grade were still available. The following schools were identified: Iorga in the Iris 
neighbourhood (9 km distance from Pata Rât), Horea in the Gruia neighborhood (10 km distance), Goga in the 
Mănăștur neighborhood (14 km distance), Titulescu (10 km distance), and Brâncuși in the Gheorgheni neigh-
borhood (9 km distance). Our feedback on these proposals was that these are not real solutions, since they can 
be reached with difficulty, being too far from Pata Rât. We could consider only the last two, provided that the 
enrolling of children was supported through providing means of transport. Following our discussions with the 
principals of these educational units, Brâncuși School and Gheorghe Lazăr Pedagogical High School were willing 
to provide extra spots in the preparatory grades. We were thus able to enroll three of the five children. In order 
to address the issue of the two remaining children we approached again the School Inspectorate. According to 
the rules, the County Inspectorate could address any issue concerning primary schools enrolment in the last 
stage of this process, considering the children’s educational interests. In the last days of summer holiday we 
also approached the Ministry of Education for solutions; and in the morning of 15 September 2015, children 
were able to go to school.
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The Coastei Association asked the support of the Cluj-Napoca Municipality through a formal request sub-
mitted though the ROMEDIN project and signed by parents. We asked local authorities to expand the students’ 
transportation that is provided by the public transport company, supporting in this manner school attendance 
among children from Pata Rât to as many schools as possible from Cluj-Napoca.

ENROLLINg CHILDREN TO HIgH SCHOOL 
Two graduates of the 8th grade, who attended the Community Theatre Workshop organized through the ROME-
DIN program and also participating on the ROMEDIN afterschool program in their former gymnasium schools, 
were assisted by the project team in the process of registering to the Octavian Stroia Drama and Choreography 
High School from Cluj-Napoca. They passed the skills exam with very good grades, and after the national exams 
they were enrolled to this high school on the available Roma spots. 

With this occasion we also gathered information about how Roma spots are allotted in the interval between 
the two stages of high school admission. The students from the last gymnasium grades (7th and 8th) involved 
in ROMEDIN were also informed about the process of enrolling on Roma spots in high school and vocational 
schools. Many of them decided to take these spots. These are reserved for them also in the second and third 
stages of the admission, even though the admission process does not explicitly state it, nor denies it. These 
spots as means of affirmative measures, should not be redistributed to non-Roma children in the high schools. 

ENROLLINg HIgH SCHOOL gRADUATES TO HIgHER EDUCATION 
Two 12th grade graduates, students of the Economics High School and beneficiaries of the ROMEDIN program, 
successfully passed the baccalaureate exam. They applied to the Political Science Faculty of Babes-Bolyai Uni-
versity, and our team members supported them to prepare their letters of intention. Today they are first year 
students of the Public Administration Department.

CONTINUINg THE ROMEDIN ACTIVITIES WITHIN THE AFTERSCHOOL  
AND THE NON-FORMAL EDUCATIONAL PROgRAMS  
Between 28 September 2015 and 28 February 2016, children benefit of the ROMEDIN project services (trans-
port, meal and educational support), as it follows:

After School Program: 
  Ion Agârbiceanu School:  29 students - 21 from Pata Rât and 8 from other areas
  Traian Dârjan School: 27 students - 23 from Pata Rât and 4 from other areas (plus: 76 students, I-IV grades 

– personal development activities; 28 students, grades VII-VIII, civic education activities)  
  Vaida Voevod School: 29 students – 8 from Pata Rât, 21 from other areas
  Anghel Saligny School: 11 students (5 from Pata Rât, 6 from other areas)
  Ana Aslan Technical College: 60 students (1 student from Pata Rât, 59 from other areas)
  Economics College: 11 students - 5 students from Pata Rât, 6 from other areas
Total: 167 students - 63 from Pata Rât and 104 from other areas - enrolled in the After School Program

  104 students from Pata Rât and Someșeni (participating on the personal development and civic educa-
tion activities within their normal school program)

Total: 271 students 

Between 3 October 2015 and 12 March 2016, children benefit of the ROMEDIN project services (transport, 
meal and educational support) in the Tranzit House:
  Community Theatre Workshop – 22 youngsters (3 October 2015 – 15 March 2016)
  Visual Education Workshop – 15 children (3 October – 15 December 2015); 15 children between 9 Janu-

ary - 12 March) 
Total: 52 children and youth

ELABORATION, FINALIZATION AND PROMOTION OF THE STRATEgy OF INCLUSIVE SCHOOLS NETWORK 
Activity 4.1 which had the aim to produce the Strategy of inclusive schools network started in December 2014 
through data collection followed by analysis on the following topics: 
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(1) the schooling status of children living in the Pata Rât area8

(2) Romanian legislation concerning inclusive education.
This work done by a team of specialists9 hired on the project was conceived to underlie  the further efforts, 

i.e. the  identification of strategic objectives and directions, alongside with operational programs and measures 
that are coherent with the assumed vision and principles of the Strategy of inclusive schools network.

The proposed Strategy is in line with “The Network of Inclusive Educational Units for preventing  school 
segregation” operational program (from the Social Inclusion chapter of the 2014-20120 Cluj-Napoca Develop-
ment Strategy, defined under the Strategic Direction 2 - The Accessibility of Public Services for Disadvantaged 
Categories), and also with the Cluj County School Inspectorate Strategy for improving access to school educa-
tion for disadvantaged groups.

Between 12 November and 10 December 2015, four participatory training meetings were organized within 
the ROMEDIN project at the  Gheorghe Lazăr Pedagogic National College in Cluj-Napoca, attended by 40 par-
ticipants. Each meeting unfolded for a day as a workshop. Thus, the participants could become co-authors of 
the Strategy’s operational programs and measures that are foreseen to be implemented in order to make use 
of the potential of the public school system to contribute to the elimination of school and social marginalization 
in Cluj-Napoca and particularly to the social, spatial and school inclusion of the Pata-Rât residents.

The workshops’ objectives were the following:
  to inform the participants about the draft of the Strategy of the Inclusive Schools Network  elaborated 

by the team of specialists; 
  to finalize the set of operational programs and measures proposed within the identified strategic direc-

tions and objectives; 
   after the workshops it was foreseen that: 

  participants should carry out a series of micro-actions that promote the principles of the ROME-
DIN program and of the Strategy of Inclusive Schools Network ; 

  The Cluj County School Inspectorate, the Municipality and the Cluj-Napoca City Council should 
adopt decisions to support implementing the measures proposed in the Strategy of the Cluj 
Inclusive Schools Network;  

  the participating schools should form the chore cell of the Cluj Network of Inclusive Schools.

The participants of the workshops included:
   parents (residents of the Pata-Rât area) 
   representatives of the Cluj-Napoca Municipality
   representatives of the Cluj County School Inspectorate 
   teachers from the schools that are partners of the project (Agârbiceanu, Dârjan, Vaida Voevod,  

Saligny,  Aslan, Economic, Șincai, Pedagogic,  Horea, Iorga)
   teachers from other schools from the city (Ghibu, Titulescu, Brâncuși, Coreography High School)
   representatives of the local media (Ziua de Cluj, MASZOL and TVR Cluj)

Each workshop unfolded according the following agenda:
  I.  THE ROMEDIN PROJECT: THE CONTEXT OF THE APPROCHED ISSUE, AND THE SCHOOLING STATUS 

OF CHILDREN IN THE PATA RÂT AREA (2014/2015) – presented by Enikő Vincze
 II.  THE STRATEGY OF THE CLUJ INCLUSIVE SCHOOLS NETWORK FOR 2016-2020 – individual and group activ-

ities concerning the proposed measures, moderated by the trainers: Mircea Bertea, Luminița Chicinaș, 
Lucia Coperu, Silvia Ținică, Lorena Văetiși

III.  PROMOTING THE STRATEGY by the participants – individual and group activities to define a set of micro-
actions, moderated by the project trainers.

8 Simona Ciotlăuș contributed to this chapter through the micro-research carried out together with Enikő Vincze. Please also see 
issue 3 and issue 5 of our newsletters.

9 The team included Mircea Bertea, Luminița Chicinaș, Lucia Copoeru, Silvia Ținică, Lorena Văetiși, and Enikő Vincze.
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The contents of the Strategy of Inclusive Schools Network

Chapter I. Argument – strategy objectives and foundations
Chapter II. Principles and vision
Chapter III. The addressed issue: school exclusion and inclusion
 Chapter III.1. School exclusion as a form of social, territorial and housing exclusion: the PataRât case
  III.1.1. Briefly about the Pata Rât area
  III.1.2. The schooling status of children in the Pata Rât area in the 2014/2015 academic year 
  III.1.3. The access of children from Pata Rât to the schools from Cluj 
 Chapter III.2. Inclusive education in the national and local educational policies
  III.2.1.  Educational policies for the Roma, between education for national minorities and access to 

education for vulnerable groups 
  III.2.2. The Second Chance program preceding the new National Education Law.
  III.2.3. The training of school mediators and educational integration policies 
  III.2.4. Inclusive, non-discriminating and desegregated education in Law no. 1/2011
  III.2.5.  Inclusive education in the provisions and documents that are subsequent to Law no. 1/2011 

(Law of National Education)
   III.2.5.1.  Provisions concerning social assistance, the organizing and functioning of special edu-

cation and of the integrated education system
   III.2.5.2.The Second Chance Program 
   III.2.5.3.  The provisions concerning school circumscriptions, the enrolling of children in the pre-

paratory grade, and the methodological norms for identifying the standard cost per 
student and the school and teachers evaluation criteria 

   III.2.5.4. The new organizing and functioning regulation for undergraduate educational units.
  III.2.6. Glossary of terms 
Chapter III.3. Inclusive education in the local educational practices 
  III.3.1. Educational policies for inclusion in Cluj 
  III.3.2.  Programs and projects unfolding in Cluj in the field of school inclusion and programs for Roma 

disadvantaged children
Chapter IV. Strategic objectives
Chapter V. Strategic directions 
Chapter VI. Operational programs and measures 

THE STRATEgy OBJECTIVES
  Promoting the understanding of inclusive schools and of inclusive education, as a strategy that activates 

in the entire city a set of mechanisms and services, which  provide access to quality education as a public 
service and as a social right of the socially marginalized persons belonging to disadvantaged groups, and 
in particular those living in marginalized areas (under precarious living conditions, in residential uncer-
tainty, in polluted, segregated and stigmatizing and stigmatized environments). 

  Assuming and supporting the access of Roma children from the marginalized communities from Pata Rât 
to mass educational units; through this, the Strategy contributes to the social and territorial desegrega-
tion of the area, which is an objective of the 2014-2020 Cluj-Napoca Development Strategy (through the 
institutional facilitation of enrolling children with a domicile in Pata Rât into the city’s mixed schools, sup-
porting their school participation by providing necessary services such as those of adequate afterschool 
programs )

  Supporting the schools in the inclusive school network to gain professional acknowledgment and finan-
cial / material support from the educational system and from the local public administration in order to 
be able to provide access to quality education and assure succesfull school participation  to children from 
disadvantaged groups and particularly to individuals who are residents of marginal urban areas; 

  Identifying the responsibilities of various institutions in the attempt to fulfill the obsjectives from above.
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THE STRATEgy’S  FUNDATIONS
-  Cluj County School Inspectorate Strategy of improving acces to education for disadvantaged groups, from 

2006-2007 and 2009-2012 
-  Study evaluating the inclusive character of the Cluj schools in 2009, carried out by the Cluj County School 

Inspectorate, through The Inclusive Education Observatory in the Cluj School district program
-  2013-2016 Educational Strategy of Cluj county
-  Social Inclusion chapter from the 2014-2020 Cluj-Napoca Development Strategy, adopted by the City 

Council in September 2015
-  Romanian legislation concerning inclusive education, access of vulnerable groups to school education, 

school desegregation and other relevant components of inclusive education
-  The results of the ROMEDIN project activities (research included), implemented through a partnership 

between the Desire Foundation, the Cluj County School Inspectorate, the Cluj-Napoca Municipality and 
other organisations and institutions from the city 

Thus, “The Strategy of the Cluj Inclusive Schools Network” aims to supplement the strategic directions and 
measure plans in the area of inclusive education assumed by the County School Inspectorate, with lessons 
learned from the ROMEDIN project.

THE STRATEgy’S PRINCIPLES AND VISION 
  ”The Strategy of the Inclusive Schools Network” is based on the vision of a fair society that provides ad-

equate conditions and instruments to all its citizens, through which they can actually make use of their 
rights, as provided by the law. It considers that the access to school education is a social right which 
works both as a means of the access to other social rights and as a result of the latter: if individuals have 
the chance to live in adequate conditions and to access decent jobs, then they will be able to support 
their children’s school participation.      

  ”The Strategy of the Inclusive Schools Network” states that public school education has the potential to 
contribute to the prevention of and fighting against social marginalization and social inequalities – or, in 
other words, to promote an inclusive educational system, which consequently functions as a means of 
inclusion and social justice. 

  ”The Strategy of the Inclusive Schools Network” understands inclusive education as a a set of principles, 
mechanisms and services that provides access to quality education as a public service and as a social 
right of the socially marginalized persons belonging to disadvantaged groups, and in particular those 
living in marginalized areas (under precarious living conditions, in residential uncertainty, in polluted, 
segregated and stigmatizing and stigmatized environments) 

STRATEgIC OBJECTIVES
Strategic objective 1. Establishing the inclusive schools network 

 Strategic objective 2. Applying legislation in what regards the school inclusion of children under the risk of 
extreme poverty, disadvantaged and socially marginalized, with domicile in the Pata Rât area, majority of 
them ethnic Roma (an objective assumed by the 2014-2020 Cluj-Napoca Development Strategy). 

 Strategic objective 3.  Supporting the schools from the Inclusive Schools Network and their teachers to gain 
professional recognition and financial/material support from the educational system and the local public 
administration, in order to support the access to and participation on quality education of children from 
socially disadvantaged and marginal groups. 

 Strategic objective 4. Strengthening the status of teaching in Romani language, in order to transform it into 
an instrument of cultural empowerment and recognition.

 Strategic objective 5. Promoting human rights and social justice education, alongside intercultural and anti-
racist education in the city schools.
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OPERATIONAL PROgRAMS AND MEASURES10

(defined under the five Strategic Objectives and the subsequent Strategic Directions)

Strategic Objective 1
Setting up the Inclusive School Network11 

Strategic Direction  1
Establishing and starting the implementation of the partnerships between schools, the Cluj County School 
Inspectorate and the Cluj-Napoca Municipality, in order to support the Cluj Inclusive Schools Network.12 

Operational Program 1.1: Establishing the collaboration framework in the Cluj school network 
Operational Program 1.2: Ensuring the network working conditions 

Strategic Objective 2
Applying legislation in what regards the school inclusion of children under the risk of extreme poverty, 
disadvantaged and socially marginalized, with domicile in the Pata Rât area, majority of them ethnic 
Roma (an objective assumed by the 2014-2020 Cluj-Napoca Development Strategy). 

 Strategic Direction 2.1.
Assuring the equal access of all children to quality education, with an emphasis on respecting the spe-
cific legislation in what regards avoidance of any form of discrimination and segregation 

Operational Program 2.1.1: Assuring the school enrollment of children into the preparatory grade, belong-
ing to vulnerable categories under the risk of extreme poverty, disadvantaged and socially marginalized, 
with domicile in the segregated Pata Rât area, majority of them ethnic Roma, with an emphasis on the 
avoidance of school segregation in accordance with current legislation. 

Operational Program 2.1.2: Informing and counseling parents belonging to vulnerable categories under 
the risk of extreme poverty, disadvantaged and socially marginalized, with domicile in the segregated 
Pata Rât area, majority of them ethnic Roma in what regards the procedures of enrollment privided 
under OP 2.1.1. 

Strategic Direction 2.2.
Supporting the school participation of Roma children from disadvantaged environments in the inclusive 
schools from the city through adequate social and educational services, and particularly through two 
operational programs:

Operational Program 2.2.1: Organizing the After School programs13, which include both learning activities 
(remedial learning and homework), personal development activities (cultivating self esteem, emotional 
and cognitive development) and activities of civic education (cultivating critical thinking and social soli-
darity, promoting the values of social justice etc).

Operational Program 2.2.2: Integrating the topic of inclusive school and education (and of some related 
topics like school desegregation, Roma inclusion etc.) in the managerial plan of schools, respectively 
among the topics approached by various organizing structures in schools (evaluating the inclusive char-
acter of the school, identifying shared actions to be carried out with the purpose to improve the inclu-
sive character of the school).

10 For reasons of space, the measures defined below each Operational Program are not included in this newsletter issue. However, 
they are available here www.desire-ro.eu  

11 According to National Education Law no. 1/2011 and as stated by Article IV, implementing the principle of social inclusion in 
school education is not limited to special education. Inclusive education is an instrument of social inclusion and of active social 
participation as a citizen. It entails education in the spirit of dignity and tolerance, of respecting the individual’s fundamental 
rights and freedoms.

12 These partnerships were initiated in the spirit of Objective no. 8 of the 2009-2012  Cluj School County Inspectorate Strategy, 
aiming to improve access to school education for disadvantaged groups (supporting and encouraging partnerships with public 
institutions, to develop community projects in the areas of education and training).

13 Adopted by the Cluj Network of Inclusive Schools and implemented in 6 schools between in the 2014/2015 and 2015/2016 aca-
demic years, the After School program model developed in the ROMEDIN project aims to transform this initiative in an instru-
ment of school inclusion for children from disadvantaged social groups who live in marginal urban areas. This model is based 
on the provisions of Annex no. 5349/07.09 of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports Order, concerning the After 
School Program methodology and also on the provisions of the frame-concept document of the ROMEDIN After School Program.
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Strategic Objective 3
Supporting the schools from the Inclusive Schools Network and their teachers to gain professional ac-
knowledgement and financial/ material support from the education system and the local public ad-
ministration, in order to provide access and participation to quality education to children from socially 
disadvantaged and marginal groups.

Strategic Direction 3
Supporting and recognizing,  according to the specific legislation, of the activities of the schools from 
the inclusive network and of their teachers by the Cluj County School Inspectorate, by the Cluj-Napoca 
Municipality and City Council. 

Operational Program 3.1: Assigning some spots by the Cluj County School Inspectorate with the purpose 
to support the inclusive school network (according to the number of teaching positions provided by the 
Ministry of Education)

Operational Program 3.2: Recognizing and rewarding inclusive schools and the related activities of teach-
ers according to the current methodologies. 

Strategic Objective 4
Strengthening the status of teaching in Romani language, in order to transform it into an instrument of 
cultural empowerment and recognition.

Strategic Direction 4
Supporting the teaching in Romani language, while avoiding using it as a form of hidden segregation. 

Operational Program 4.1: Transforming the status of classes with Romani language teaching from a mar-
ginal or inferior (stigmatized) status into an equal partner with the other classes, and even more into a 
proudly assumed initiative, whose results in terms of cultivating the Romani language and culture are 
promoted not only within, but also beyond the schools. 

Operational Program 4.2: Offering educational support to children from the fourth grade with Romani 
language teaching in order to facilitate their successful graduation into the fifth grade with Romanian 
language teaching.  

Strategic Objective 5
Promoting human rights and social justice education, alongside intercultural and anti-racist education 
in the city schools. 

Strategic Direction 5
Promoting partnerships between schools across the city in order to improve both curricular and extra-
curricular activities in the area of social justice education, alongside intercultural and anti-racist educa-
tion.

Operational Program 5.1: Curricular activities 
5.1.1.  Offering and promoting the discipline of human rights as an optional discipline in the high schools 
5.1.2. Promoting some disciplines on topics related to human rights in the curriculum, as decided by the 

management of primary and gymnasium schools or of high schools 
5.1.3. Organizing competitions between schools on the topic of human rights 
5.1.4.  Establishing a set of resources for teaching human rights at various undergraduate education 

levels and creating a data basis with good practice examples, successful activies in the area of the 
education for social justice 

5.1.5.  Organizing open activities on social inclusion topics, with two classes: a high school one and a 
professional school one with several Roma students

5.1.6.  Partnering with European schools (via Erasmus, Comenius projects) on intercultural, anti-racist, 
human rights and social justice issues 

Operational Program 5.2: Extra-curricular activities 
5.2.1.  Initiating the Inclusive Education and Social Justice Week by the School County Inspectorate, dur-

ing which schools can carry out various extra-curricular activities on these topics, as proposed by 
CAEJ
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5.2.2.  Observing specific important international days among the events celebrated in schools and/or in 
the network, and involving the network in making the  community of Cluj-Napoca sensitive about 
these topics via campaigns – e.g., Internal Human Rights Day (10 December), International Day for 
the Elimination of Racial Discrimination (21 March), Holocaust Rememberance Day, Labor Day (1 
May), World Habitat Day (first Monday of October), International Students’ Day (17 November), 
United Nations for Women’s Rights and International Peace Day (International Women’s Day), 
World Health Day (7 April)

5.2.3.  Unfolding joint  activities within the network in the context of the events taking place in schools 
from other countries on the same topic (e.g., the Inclusive Schools Week in the first week of De-
cember)

5.2.4.  Organizing the Inclusive School Gala in Cluj-Napoca by schools, in partnership with NGOs, local 
administration institutions and other social actors 

5.2.5.  Organizing exchange programs with the Cluj-Napoca partner cities who are experienced with this 
component, and promoting these on all the media channels

5.2.6.  Organizing exchange programs between schools and NGOs active in the area of human rights 
5.2.7.  Organizing training courses for school staff members and parents on topics related to social justice 

education 
5.2.8.  Organizing partner events between several schools on the topic of human rights, social justice, 

anti-racism and multiculturalism as a part of the ‘Săptămâna Altfel’ program.

Activities promoting the Strategy
  Meeting representatives of the County School Inspectorate to agree on the procedures concerning the 

preparatory grade enrolling of children who are resident of marginal areas, particularly Pata Rât, and the 
after school programs, in order to support their school participation.

  Meeting the head of the County School Inspectorate and finalizing the Strategy of the Cluj Inclusive Scho-
ols Network in order to be adopted by this institution.

  Meeting principals and after school program coordinators from 14 schools from Cluj-Napoca to prepare 
the partnership agreement among the chore of the Cluj Inclusive Schools Network.  

  Desire Foundation was invited to the Public Decisions in Real Life event, organized in Bucharest by the 
Resource Center for Public Participation on 28 January 2016. This organization has supported the actions 
of five groups and civic initiatives since the beginning of 2015, including the Association for Education 
and Social Justice Human Catalyst and its initiative that aims expanding the after school program in order 
to make it accessible for children from disadvantaged areas. Desire Foundation had the opportunity to 
present the ROMEDIN project and its experience of implementing the after school program in six educa-
tional units in Cluj-Napoca and of developing the Cluj Inclusive Schools Network. These aim to improve 
school participation among children from vulnerable groups, who are facing the risk of extreme poverty, 
and are socially marginalized and disadvantaged, including children from the Pata Rât segregated area, 
majority of them ethnic Roma.  

MAJOR CLOSINg ROMEDIN ACTIVITIES IN 2016
 Finalizing the assessment of the ROMEDIN Afterschool Program (middle of February) 
 Signing the partnership agreement by the first 14 schools to create the Inclusive Schools Network sup-

ported by the Cluj County School Inspectorate and the Municipality of Cluj-Napoca under the auspices 
of the Strategy of Inclusive Schools Network (end of February)  

 Publishing the Romanian language volume ROMEDIN - Education for Social Justice and Inclusion (end of 
February)

 ROMEDIN Conference - School and social (in)equality (begining of March 2016)
 Exhibition and spectacle When I will be a grown-up produced by the children of the Community Theater 

and Visual Education Workshop (middle of March) 
 Elaborating and submitting the final technical and narrative report on ROMEDIN (middle of March)   
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PROMOTOR PROIECT

Fundația pentru Deschidere și Reflecție Socială (www.desire-ro.eu) 

PARTENERI

  Asociația Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS

  Fundația TRANZIT

  Asociatia Comunitară a Romilor din COASTEI (www.coastei-ro.eu) 

  Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea Babeș-
Bolyai Cluj-Napoca

  Inspectoratul Școlar Județean Cluj  

  Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

15 septembrie 2014 - 14 martie 2016 

BUGET

Bugetul total al proiectului: 249,947.00 Euro, din care 24,994.70 Euro co-finanțare din partea Primăriei Cluj-
Napoca.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.*

Operatorul de program al Componentei - Servicii sociale şi de bază a Fondului ONG în România este Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății Civile. Pentru informații oficiale despre FDSC accesați website-ul <www.fondong.
fdsc.ro>.

Datorită nivelului relativ scăzut al salariilor plătite colaboratorilor proiectului (în conditiile în care proiectul și-a 
propus foarte multe dintr-un buget relativ mic), a fost posibilă participarea a peste 60 de specialiști în echipa de 
proiect. Printre aceștia au fost, pe lângă echipa de management, profesori și inspectori, cercetători, psihologi și 
asistenți sociali, artiști și facilitatori comunitari, care au acționat împreună, zi de zi, timp de 10 luni, de luni până 
sâmbătă pentru a servi în mod direct interesele educaționale ale peste 300 de copii (beneficiind, de asemenea, 
de masă și transport). Mai mult decât atât, în cadrul altor activități, timp de 12 luni, membrii echipei noastre au 
lucrat împreună, în mod regulat, cu părinții și profesorii acestor copii, și cu reprezentanți ai instituțiilor publice, 
în scopul de a iniția schimbări în mecanismele instituționale care susțin înscrierea școlară și participarea 
copiilor din categorii sociale vulnerabile, aflânduse sub riscul sărăciei extreme, care trăiesc în zonele urbane 
dezavantajate și marginalizate. Nu în ultimul rând, prin intermediul diverselor activități de promovare, proiectul 
ROMEDIN a depășit numărul de 2000 de beneficiari indirecți planificați în cererea de finanțare.

Echipa de management a Fundației Desire își exprimă recunoștința pentru toți actorii care au contribuit la 
succesele acestui proiect. Proiectul nu mai poate continua în acest format din cauza lipsei resurselor financiare, 
dar efectele sale de lungă durată cu siguranță vor continua să acționeze atât la nivel personal, inter- personal 
cât și pe plan instituțional.

*  Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați <www.eeagrants.org>. 



294

Fotografiile folosite în volum au fost realizate de:

1.  Foto despre zonele de locuire precară și marginală din Pata Rât, acțiuni stradale, și activități din cadrul 
Atelierelor de educație non-formală din Casa Tranzit: Fundația Desire 

2.  Foto de la evenimentul echipei Atelierului de teatru comunitar ROMEDIN derulat la sediul REACTOR (p.75): 
Robert Puteanu

3.  Foto de la manifestarea publică culturală și socială din 17.12.2015 “Suntem egali, nu ilegali!”: Oborocea 
Mónika și Attila Tordai

4.  Foto despre activități derulate în școlile partenere ROMEDIN: Iolanda Molnar și Angela Vereșezan - pp. 59-
63, p. 126; Alina Pop - p. 126; Alexandra Maja - p.126; Ioana Mihalcea - p.127)   






