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REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

Rezumat
Acest articol este dedicat problemelor specifice tinerilor de etnie romă care
se confruntă în şcolile de stat cu o falsă egalitate a şanselor privind educaţia
şi un tip de discriminare pozitivă care nu îi ajută în parcursul şcolar. Alături de
argumente de natură istorică, socială, economică  sunt exprimate şi
argumentele personale ale autorului, formate pe baza unei experienţe
îndelungate la catedră în clase mixte de elevi români şi romi. Lucrarea conţine
propuneri prin care sunt promovate activităţi adecvate acestei etnii. La finalul
articolului sunt formulate recomandări privind îmbunătăţirea performanţelor
tinerilor romi şi a relaţiilor care se stabilesc cu aceşti tineri, pentru asigurarea
unui climat şcolar plăcut, echilibrat, relaxat, impregnat de valori culturale
înţelese şi acceptate de etnia romă
Cuvinte-cheie: educaţie incluzivă, educaţie interculturală, discriminare,
curriculum integrat, stil de învăţare, parteneriate şcolare, etnia romă.
Abstract
This article is dedicated to the specific problems of young Roma who are
confronted in schools with a false equality of opportunities in education and a
type of positive discrimination which does not help. Starting from the historical,
social and economic background of this group, a few personal arguments of
the author are expressed, formed on the basis of his long experience in
mixed classes of Romanian and Roma pupils. The paper contains a proposal,
a few activities applicable to this ethnic group. At the end of the article, the
author brings some recommendations for improving the performance of young
Roma and the relationship with these youngsters for a pleasant, balanced,
relaxed school climate, based on those cultural values understood and
accepted by the Roma.
Keywords: inclusive education, intercultural education, discrimination,
integrated curriculum, learning style, school partnerships, Roma.

Introducere
Într-un Eurobarometru dedicat discriminării (numărul 296 din 2008), se atrăgea
atenţia asupra problematicii discriminării în UE a etniei romă, reprezentanţii
acesteia fiind consideraţi „cei mai nedoriţi vecini” din Europa.
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În România, situaţia este, la prima vedere, chiar mai gravă, fapt dovedit de
aprecierea medie de 3 puncte din 10 posibile (faţă de 6 puncte media
europeană). Am intrat, probabil, într-un cerc vicios?

Deseori nici nu conştientizăm atitudinea faţă de aceşti etnici şi, atunci când
o facem, nu ne place să recunoaştem că prezenţa lor este inconfortabilă, că
de obicei nu le oferim încrederea noastră şi recurgem la discriminări „mute”.
Aceştia, la rândul lor, devin nemulţumiţi de modul în care relaţionează şi, ca
efect imediat al acestor relaţii, sunt nemotivaţi pentru învăţare. Pornind de la
toate aceste informaţii, este cu siguranţă necesar ca fiecare dintre dascălii
implicaţi în clase mixte să îşi regândescă modul în care relaţionează cu aceşti
etnici şi să îşi analizeze amănunţit prejudecăţile legate de aceştia, gradul în
care cunoaşte valorile, istoria şi obiceiurile acestora.

De-a lungul experienţei ca profesor, am fost deseori martor al efectelor acestor
discriminări: demotivare, performanţe la învăţătură mai scăzute, revoltă, izolare.
Rezultatele mai slabe ale elevilor romi pot fi puse pe seama unor mentalităţi
specifice, pe seama comportamentelor discriminatorii în relaţia profesor-elev,
dar şi în relaţiile care se stabilesc între elevi. Discriminarea acţionează ulterior
împotriva intereselor comune din şcoală, limitând crearea unui spaţiu
educaţional deschis. Considerăm absolut necesară o abordare adecvată în
demersurile educaţionale, care să contribuie la creşterea procentului de
promovare a romilor. În primul rând, trebuie intervenit în sensul creşterii
interesului elevilor romi pentru studiu, deoarece aceşti etnici sunt deseori
demotivaţi, ca urmare a unor experienţe de învăţare mai puţin plăcute.

Articolul propune modalităţi de intervenţie care se bazează pe cunoaşterea şi
respectarea unor caracteristici ale populaţiei rome şi în mod special pe elevii
romi (de exemplu, pe înţelegerea unor comportamente care decurg din
mentalitatea acestor comunităţi, pe cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri).
Acestea sunt premise pentru asigurarea unei adevărate egalităţi de şansă în
educaţie pentru elevii romi, pornind de la o implicare autentică şi eficientă a
profesorului în parteneriate profesor-elev-părinte.

Bune practici pentru integrarea reală a elevilor de etnie romă

Calitatea în educaţie, din perspectiva politicilor educaţionale promovate de
MECTS în ultima perioadă include, ca prioritate, promovarea diversităţii
culturale, dar şi un acces real la educaţie, în mod special pentru populaţia
romă. O strategie pentru îmbunătăţirea situaţiei acestei etnii a fost dezvoltată
în documentul numit „Plan general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de
îmbunătăţirea situaţiei romilor, 2006 – 2008", iar pe baza acestui document
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de politici au fost desfăşurate o succesiune de programe PHARE pentru
educaţie inclusivă  (primul s-a numit Acces la educaţie pentru grupuri
dezavantajate, apoi PHARE 2003 005-551.01.02; PHARE - Twinning Light
RO 2002/IB/OT-02TL; urmat de programe Phare 2004, 2005 şi 2006, iar lista
continuă).

Mai mult decât atât, în Legea Educaţiei Naţionale (LEN nr. 1 din 2011) sunt
conţinute o serie de prevederi care au ca scop combaterea discriminării,
precum organizarea unor clase cu predare în limbile minorităţilor, asigurarea
manualelor şi a suporturilor didactice în limba respectivă, dar şi introducerea
unor opţionale cum este Istoria tradiţiilor minorităţilor sau predarea orelor de
religie în limba minorităţilor. LEN susţine principiile din documentele de politici
europene referitoare la discriminare (Convenţia UNESCO privind discriminarea
în educaţie – ratificată în 1964, Convenţia internaţională asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare rasială, ratificată în anul 1970 sau Convenţia cu privire
la drepturile copilului, ratificată în 1990).

Proiecte destinate acestei problematici au urmat şi s-au diversificat astfel că
unele dintre acestea au fost destinate îmbunătăţirii relaţiilor cu populaţia de
etnie romă, un exemplu în acest sens fiind proiectul de educaţie incluzivă
„Formarea mediatorilor şi asistenţilor romi”, propus de Consiliul Europei,
adresat profesorilor care predau în clase mixte cu elevi romi, proiect care a
fost aplicat simultan elevilor minoritari şi majoritari.

Şi acest program se subscrie scopului Uniunii Europene de eradicare a
discriminării în Europa, declarat în studiul din 2010 al Comisiei Europene
„Combaterea sărăciei şi a excluderii sociale”.

Acesta a fost un program „complex, multi-stratificat şi multi-dimensional”,
adecvat unor situaţii interculturale, care a propuns o serie de materiale, seturi
de subiecte de cercetare, activităţi şi procedee adecvate.

De aceea, prin prisma experienţei profesionale acumulate ca profesor de istorie
şi de educaţie civică la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu”, unde
sunt înscrişi mulţi elevi de etnie romă cu abilităţi native pentru studiul muzical,
consider necesară şi utilă reiterarea unor astfel de proiecte. Consider că un
program educaţional integrat pentru romi (cum este cel promovat de Consiliul
Europei, „Formarea mediatorilor şi asistenţilor romi şi ţigani”) va ameliora,
prin puterea implicării dascălilor, practicile deja existente printre profesori,
mediatorii şi asistenţii romi din şcoli.



Educaţia incluzivă – un joc de interes naţional

Fără discuţie, şcoala va fi întotdeauna unul din locurile unde interesul public
este prioritar, pentru că de calitatea învăţământului depinde evoluţia generaţiilor
viitoare şi eficienţa economică a ţării.

Calitatea demersului didactic este importantă şi ar trebui ghidată de standarde
şi practici profesionale, precum şi de o conduită etică impecabilă. Pentru că
servesc unui interes public, ca profesor, mă pregătesc permanent să fiu la
curent cu descoperirile în domeniul pe care îl predau şi cu metodica predării:
învăţarea prin modelare, prin proiect, axată pe experienţa directă a celui care
învaţă, metodele active, educaţia incluzivă, a învăţa să înveţi etc. Însă îmi pun
diverse alte întrebări: „în ce măsură includ membrii grupurilor protejate/
defavorizate în procesele de luare a deciziilor care îi afectează direct?” sau
„în ce măsură oferta educaţională răspunde nevoilor reale ale unor minorităţi?”.

Cu alte cuvinte a fi profesor modern înseamnă a aplica principiile unei educaţii
incluzive, iar aceasta este deja o necesitate a învăţământului românesc. Însă
din practică se vede clar că a face educaţie incluzivă este un joc greu şi că
profesorii nu au abilităţile necesare să evite discriminările între elevii care
intră în sistemul de învăţământ. Deseori aceştia acţionează mecanic, din
inerţie sau datorită unor prejudecăţi culturale, fapt ce poate duce la încălcarea
unui principiu esenţial pentru educaţia incluzivă, acela că diferenţele dintre
elevi sunt studiate şi acceptate ca bază de pornire în demersul instructiv-
educativ.

Se cunoaşte faptul că elevii din categorii cu grad mare de risc educativ au
nevoi educaţionale mai mari şi în această categorie regăsim şi elevii de etnie
romă. Aceştia sunt încă stigmatizaţi de prejudecăţile privind ineficienţa educaţiei
asupra lor, încât în timp ajung să se manifeste în şcoală ca atare şi o parte
abandonează şcoala la vârsta adolescenţei (Karen Grote,1995). Consider că,
deşi au fost mai multe proiecte derulate pentru integrarea elevilor romi, în
momentul de faţă nu există o educaţie pentru romi, adecvată profilului cultural
şi psihologic al acestora şi preocupărilor lor reale.

Cum rămâne aşadar cu „respectarea interesului public” la o educaţie de calitate,
incluzivă, pentru toţi, cu „garantarea dreptului la egalitate” în privinţa învăţării,
cu „respectarea libertăţii personale şi a intereselor culturale legitime ale
comunităţilor” şcolarizate, ale tuturor comunităţilor identitare? (Managementul
Riscului de Corupţie în Educaţie, 2014).
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Argumente privind necesitatea implicării şcolilor în proiecte
interculturale

Argumente istorice
Este de discutat în ce măsură reticenţa faţă de romi este cauzată de aversiunea
istorică şi culturală acumulată social de aceştia împotriva regulilor majorităţii,
din cauza supunerii istorice forţate a lor ca robi pe domeniile proprietarilor
(până în secolul XIX, până la completa emancipare a romilor din 1856, cu 22
de ani înainte de naturalizarea parţială a evreilor). Datorită unei discriminări
bine înrădăcinate în cutuma şcolară, încă există cazuri de conflict surd între
elevii romi şi profesorii lor care nu aparţin acestei etnii.

Sociologul Cosmina Rughiniş, care a luat parte la un studiu despre educaţia
incluzivă în 2008, constata că, deşi rezultatele se îndreaptă în direcţia dorită,
totuşi sunt absolut necesare o instruire instituţionalizată pentru aceşti etnici
şi suportul comunităţilor, al familiilor şi al şcolii.

Argumente de natură socială
Adaug la acestea datele recensământului din 2002 privitoare la vârsta foarte
fragedă la care se căsătoresc fetele rome: 35% dintre femeile rome s-au
căsătorit înainte de 16 ani şi alte 31% s-au căsătorit între 16-18 ani. Căsătoria,
alături de situaţia materială precară a familiilor din care provin, determină
părăsirea timpurie a şcolii, mai ales în cazul fetelor rome.

O statistică realizată de Fundaţia pentru o Societate Deschisă din anul 2006,
pe un eşantion de 1387 de subiecţi de etnie romă, arată că doar 17,1% dintre
aceştia au absolvit liceul sau o facultate, în comparaţie cu elevii de alte
minorităţi, pentru care procentul este de aproximativ 60%. Se cunoaşte faptul
că o mare parte din populaţia romă are o educaţie precară: aproximativ o
treime (34,3%) a absolvit doar 8 clase şi mai puţin de un sfert (respectiv
22,1% din comunitate) nu a beneficiat de niciun fel de educaţie de tip formal.
Deşi între anii 1998-2012 numărul romilor înscrişi în sistemul de învăţământ
s-a triplat, acest lucru s-a făcut probabil sub presiunea sistemului, pentru că
aceştia nu obţin performanţele aşteptate la învăţătură, iar rata abandonului
şcolar în rândul romilor, comparativ cu cea a românilor şi a altor minorităţi,
este foarte ridicată.

Argumente personale
Predau într-o şcoală vocaţională de muzică şi ştiu că muzica este una dintre
ocupaţiile tradiţionale ale romilor, pentru care aceştia au un talent nativ. De-a
lungul anilor, am avut constant clase cu elevi de etnie romă. Ei reprezintă, în
mod real, dar nedeclarat, circa 15% dintre elevii din şcoala noastră.
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Din constatările personale, bazate pe discuţii avute cu elevii romi, pot spune
că ei rareori recunosc că sunt membrii ai unei comunităţi minoritare. Faptul
că doar 5,6% dintre romii care se înscriu în şcoala noastră îşi declară în
documentaţia oficială etnia, iar unii o fac numai atunci când trebuie să aplice
pentru ajutor financiar de la stat, reflectă în mod clar discriminarea existentă
în şcolile de stat. În mod sigur, dacă n-ar exista acest ajutor social, probabil
că procentul de identificare publică al romilor ar fi şi mai scăzut. Consider că
este o problemă istorică de tip „cauză şi efect”, deoarece discriminarea la
care au fost supuşi în timpul robiei a plasat un stigmat pe generaţiile de romi
care trăiesc liberi.

Începând cu ediţia din 2011 a Dicţionarului Academic Român a fost eliminată
definiţia peiorativă a cuvântului ţigan: „ ţigan – o persoană cu comportament
rău”, şi s-a păstrat numai explicaţia etnică a termenului. Numeroase proverbe
româneşti sugerează de multe ori un mesaj negativ sau neutru, numai prin
referirea la termenul „ţigan”. Aşadar sunt de acuzat pentru ascunderea
identităţii? Uneori în şcoli elevii romii sunt numiţi „ţigani” sau „săraci” sau sunt
folosiţi alţi termeni cu sens peiorativ. Cunoscând aceste circumstanţe
nefavorabile, poate un părinte să-şi numească copilul „rom” sau „ţigan”? Sunt
de blamat fiindcă în mod deliberat nu o fac?

Exemple de procedee utile pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre
profesori şi elevii de etnie romă

Există o nevoie reală de a crea o abordare adecvată pentru educaţia elevilor
romi din şcolile publice. Problema principală este că aceşti elevi, fără suportul
necesar din partea profesorilor, al familiei şi al comunităţii, vor părăsi sistemul
de învăţământ.Astfel se neglijează adevăratul potenţial al elevilor romi, motivul
fiind că aceştia sunt purtătorii stigmatului de minoritate discriminată, fapt ce
afectează până la urmă întreaga societate.

Datorită lipsei de înţelegere a caracteristicilor culturii rome, educaţia publică
nu răspunde nevoilor acestora şi uneori, datorită unor intervenţii neinspirate
din şcoli, iniţiate chiar de unii profesori, se ajunge până la deteriorarea relaţiilor
cu aceştia sau cu familiile acestora.

Consider că sunt necesare cursuri pentru eficientizarea educaţiei minorităţilor,
în special a elevilor romi, care ar putea conţine trei tipuri de formări: formarea
mediatorilor şcolari, formarea profesorilor care predau la clase mixte şi calificarea
profesorilor romi pentru învăţământul primar, pentru clasele cu predare în limba
minorităţii, toate acestea fiind focalizate pe cunoaşterea şi valorificarea
specificului comunităţilor de romi, un curriculum opţional, desfăşurat uneori
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cu sprijinul comunităţii respective. Pentru profesori este necesar să se pun
accent pe o instruire adecvată pentru elevii romi şi în mod special pe utilizarea
unor metode atractive, activ- participative.

Un program de formare destinat profesorilor va conţine în mod obligatoriu:
legislaţie privitoare la educaţia acestei minorităţi; trăsături specifice elevilor
romi: valori, atitudini, comportamente specifice şi managementul unei clase
mixte; moduri de comunicare eficientă şi de colaborare cu familiile de romi;
motivaţia acestora pentru studiu (percepţia asupra importanţei şcolii, asupra
competenţelor lor, asupra dificultăţilor unor sarcini şi perseverenţei etc.) şi
percepţia despre profesor şi şcoală. La acestea se vor adăuga cursuri despre
istoria, cultura şi tradiţiile romilor, despre dificultăţile lor de învăţare (care sunt
mai frecvente pentru elevii romi) şi cursuri despre prevenirea şi rezolvarea
conflictelor.

Toate aceste cursuri sunt necesare pentru înţelegere şi schimbarea atitudinii
profesorilor faţă de această etnie. În filmul documentar „Şcoala noastră” realizat
în 2011 de Miruna Coca-Cozma şi Mona Nicoară, sunt explicate comportamentele
unor elevi romi ca efecte ale unor diferenţe de atitudini, mod de comunicare şi
metode didactice folosite de doi profesori dintr-o şcoală (este urmărită
performanţa şcolară a trei elevi romi pe parcursul a 4 ani, după ce au fost
integraţi în şcoala publică; unul dintre profesori înţelegea perfect situaţia elevilor
romi şi utiliza metode atractive, în timp ce alt profesor era lipsit de toleranţă
faţă de aceştia şi manifesta anumite prejudecăţi).

Pentru profesori se vor organiza ateliere, mese rotunde, seminarii sau conferinţe
în care să se lanseze dezbateri şi conversaţii despre diverse teme specifice
populaţiei de etnie romă sau despre problemele apărute la aceşti elevi. Se
pot propune soluţii şi modalităţi coerente de implementate a lor în demersul
educativ. Un asemenea procedeu a fost folosit la Colegiul Naţional de Muzică
„George Enescu” în 2015, la care au participat reprezentanţi ai comunităţii şi
ai societăţii civile; tema supusă dezbaterilor a fost evidenţierea legăturii dintre
tradiţiile comunităţii rome şi istoria familiilor rome din şcoală, apoi au urmat
discuţii despre performanţele acestor elevi şi despre modalităţile de îmbunătăţire
a rezultatelor şcolare.

Prin intermediul unor activităţi comune, de tip Să ştii mai multe, să fii mai
bun, desfăşurate de elevii români şi romi sau prin participarea acestora la
diverse expoziţii (meserii tradiţionale ale populaţiei de romi, îmbrăcăminte
tradiţională, expoziţie fotografică despre viaţa acestora) va fi favorizată
înţelegerea culturii romani şi astfel elevii romi vor fi mai uşor înţeleşi şi acceptaţi.
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Câteva concluzii

Şcolile care au elevi de etnie romă se confruntă cu multe probleme, printre
care o fluctuaţie mare a profesorilor şi existenţa profesorilor suplinitori, cu
toate că a preda la clase mixte necesită o formare suplimentară. Un alt aspect
este acela al dotării precare a acestor şcoli care astfel devin neatractive pentru
familii şi pentru elevi.

Şcoala poate deveni din noua atractivă pentru aceşti tineri prin investiţii în
formarea profesorilor şi în dotarea sălilor de clasă.

Elevii romi se confruntă cu reale dificultăţi la învăţătură care sunt asociate
frecvent cu probleme emoţionale, nesiguranţă, încredere scăzută şi toate
acestea care duc la o participare superficială la viaţa şcolară, la rezultate
scăzute şi demotivare. Consider că proiectele referitoare la integrarea romilor
în educaţie cu scopul obţinerii unor performanţe superioare la învăţătură sunt
necesare şi ar trebui să se disemineze în toate şcolile interesate. Profesorii,
dar şi familia, prin înţelegere şi prin modul în care vor gestiona situaţiile de
învăţare ale elevilor pot reconstrui încrederea acestora în adulţii de lângă ei, în
societate. Nu putem atinge scopul ultim al educaţiei fără să luăm în considerare
toate influenţele posibile ale procesului educativ.Aici mediatorii şcolari au un
rol deosebit pentru crearea unei punţi de comunicare între şcoală, familie şi
elev.

Este necesar să se găsească echilibrul dintre valorile culturale rome şi şcoală.
Un elev explica astfel: „Ne revoltăm împotriva românilor fiindcă ne obligau să
muncim pentru ei în trecut... Noi suntem obişnuiţi să ascultăm de familiile
noastre mai mult decât de oricine”. Acest lucru te face să te gândeşti ce
criterii acţionează mai mult în mentalitatea elevilor: valorile cultivate în familie
şi tradiţiile lor sau solicitarea de a învăţa, ceva considerat uneori inutil de
această etnie?
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http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Educatia-incluziva-pt-web.pdf,
accesat la 3.12.2014.

*** Abandonul şcolar în rândul copiilor romi – mit şi realitate. Disponibil la
adresa http://www.unicef.ro/media/buletin-informativ-nr-7/abandonul-scolar-
in-randul-copiilor-romi-mit-si-realitate/, accesat la 3.12.2014.

*** Barometrul incluziunii romilor. Disponibil la adresa:
http://www.edrc.ro/docs/docs/cercetari/Barometrul-incluziunii-romilor.pdf,
accesat la 23.10.2016.

*** Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ. Modulul I.
Didactica specializată şi abilitarea curriculară, MECTS, Bucureşti,
pp.136-141, 2011.

*** Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences and
Attitudes 2008. In Special EUROBAROMETER 296. Disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf, accesat la
9.06.2016.

*** Educaţia incluzivă, Suport de curs, 2005. Disponibil la adresa:
isj.hd.edu.ro/phare/2005/doc/.../educatia_incluziva.doc, accesat la  3.12. 2014.

*** Inclusion of Gypsy Roma. Program şcolar din Regatul Unit pentru educaţia
incluzivă a imigranţilor romi. Disponibil la adresa:
http://www.lancsngfl.ac.uk/projects/ema/download/file/Inclusion%20of%20
Gypsy%20Roma.pdf, accesat la 9.06.2013.

*** Romani people in Romania. Disponibil la adresa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Roma_in_Romania accesat la 9 iunie 2016.

*** Situaţia populaţiei de romi. Disponibil la: http://www.scritube.com/stiinta/
stiinte-politice/SITUATIA-POPULATIEI-DE-ROMI-DI63598.php,
accesat la 9.06. 2013.

*** Sunt rom şi îmi cunosc istoria. Proiect realizat la CNM „George Enescu” în
2015, la Disponibil la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=LxiJGZf9Rbg, accesat la 23.10.2016.
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