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Introducere
Tr`im al`turi de ei de sute de ani. {i tot de sute de ani sunt
robi]i, huli]i, umili]i, marginaliza]i, discrimina]i, supu[i oprobriului
public, s`raci, dispre]ui]i.
{i totu[i, rromii – neam viguros – au supravie]uit [i [i-au
p`strat specificul etnic de[i imensa majoritate a fost, de secole,
analfabet`. Caracterul oral al istoriei, culturii [i tradi]iilor rrome s-a
dovedit mai puternic decât multele volume scrise despre alte
neamuri. Iar convie]uirea cu celelalte popoare le-a adus un plus de
farmec [i mister [i a influen]at multe domenii – economice [i mai
ales artistice, [tiut fiind talentul nativ al rromilor pentru muzic` [i
dans, dar [i priceperea la unele me[te[uguri care au contribuit la
economia feudal`, cel pu]in \n ]`rile române. Astfel, rromii [i-au
adus contribu]ia la cultura universal` [i, chiar dac` sunt un popor
transna]ional, f`r` un stat propriu, prezen]a lor \n lume [i \n special
\n Europa se face sim]it`.
|n contextul unei Europe l`rgite [i unite, rromii trebuie
cunoscu]i [i valoriza]i, aprecia]i pentru tot ce au oferit [i mai pot \nc`
aduce \n patrimoniul cultural european. Circula]ia liber` \n ]`rile
europene (nu pentru c` grani]ele ar fi constituit un obstacol major
pentru rromi!) va deschide noi perspective etniei rrome, inclusiv
pentru recunoa[terea existen]ei [i valorilor proprii. Iar celelalte
popoare sunt datoare s` ia act de acest` etnie [i s`-i acorde
respectul cuvenit, \n spiritul Declara]iei Universale a Drepturilor
Omului.
Dac` ne referim la romii care tr`iesc pe teritoriul României,
de[i oficial, conform recens`mântului din 2002, num`rul lor este de
ceva peste 530 000, alte surse consider` c` cifra s-ar situa \ntre
1 500 000 [i 2 500 000 persoane.
Diferen]a este foarte mare, dar trebuie s` se ]in` cont c`
reticen]a rromilor de a-[i declara etnia \[i are obâr[ii vechi – frica de
deportare, de poli]ie, evitarea catalog`rii conform prejudec`]ilor [i
stereotipurilor din mentalul colectiv, uneori jena de a apar]ine unei
etnii dispre]uite etc.
Totu[i, ei sunt o realitate care poate fi descoperit` dac` se
intr` \n comunit`]ile specifice [i, chiar dac` nu se declar` rromi, \[i
p`streaz` nealterate tradi]ii seculare.
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Este timpul schimb`rii mentalit`]ilor \nvechite, dar pentru
aceasta este nevoie de a se trece prin mai multe etape – cunoa[tere
- \n]elegere – apreciere - acceptare – respect - acestea având ca
urmare eliminarea discrimin`rii.
Tr`im \ntr-o lume multicultural` [i educa]ia trebuie adecvat`
acestei realit`]i, iar pentru c`, \ntr-adev`r, educa]ia este cheia
schimb`rii [i a progresului, copiii trebuie s` beneficieze de toate
informa]iile necesare pentru a \n]elege, respecta [i aprecia
diversitatea.
Bro[ura de fa]` se dore[te a fi doar o modest` contribu]ie la
efortul dasc`lilor de a educa genera]ia Europei Unite, \n care rromii
trebuie s` fie egalii no[tri.
Gabriela Alexandrescu
Pre[edinte Executiv
Salva]i Copiii România
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Termeni utili
|nainte de a intra \n tratarea temei propuse, consider`m
necesare câteva preciz`ri, deoarece cu diverse ocazii s-a constatat
o aproape total` necunoa[tere [i ne\n]elegere de c`tre copii a unor
termeni privind multiculturalitatea.
Pentru eliminarea acestor lacune, d`m mai jos defini]ii (pe
\n]elesul copiilor) a câtorva no]iuni obligatorii pentru educa]ia lor.
Cet`]ean – membru al unui stat, considerat din punct de
vedere al \ndatoririlor [i drepturilor civile [i politice fa]` de statul
respectiv
Cultur` – ansamblu de structuri sociale [i manifest`ri artistice,
religioase, intelectuale care definesc un grup, o societate \n raport cu
alta.
Democra]ie – regim politic \n care poporul \[i exercit`
suveranitatea direct sau prin reprezentan]ii lui ale[i prin vot direct [i
universal. La scar` mai mic`, dreptul fiec`ruia de a-[i spune p`rerea,
\n limitele bunului sim].
Deportare- trimiterea, ca pedeaps`, a unei persoane sau a
unui grup de persoane \ntr-un lag`r de concentrare \ntr-o regiune
dep`rtat` de locul de origine.
Discriminare – ac]iune de izolare [i tratare diferen]iat` a unor
persoane sau grupuri \ntregi \n compara]ie cu al]ii. Exist`
discriminare social` (boga]i/s`raci), etnic` (majoritari/minoritari – \n
cazul nostru rromii), de sex (b`rba]i/ femei, b`ie[i/ fete) etc.
Drepturile copilului – drepturile prev`zute \n Conven]ia ONU cu
privire la Drepturile Copilului, adoptat` la 20 noiembrie 1989.
Drepturile omului – ansamblu de principii privind raporturile
dintre oameni, libert`]ile de care ace[tia trebuie s` beneficieze pe
baza egalit`]ii lor. Declara]ia Universal` a Drepturilor Omului
adoptat` de ONU la 10 decembrie 1948 prevede drepturile civile,
politice, sociale [i culturale ale umanit`]ii.
Etnie – grup de oameni care au o structur` familial`,
economic` [i social` omogen` [i o limb` [i cultur` proprii.
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Interculturalism – leg`tura [i influen]ele reciproce \ntre diferite
culturi
Mentalitate – ansamblu de moduri \n care se ac]ioneaz` [i se
gânde[te despre cineva; ansamblu de obiceiuri intelectuale, credin]e
[i comportamente specifice unui grup.
Minoritate etnic` – grup de persoane care se diferen]iaz` \n
interiorul unui grup mai mare (majoritate) [i care se deosebe[te prin
particularit`]ile sale etnice, de religie, limb` sau tradi]ii.
Multiculturalism – mai multe culturi \ntr-un anume spa]iu – nu
este obligatoriu s` se interfereze.
Na]ionalitate
1. Apartenen]a juridic` a unei persoane la popula]ia unui stat;
2. Grup de oameni de aceea[i origine sau care au o istorie [i
tradi]ii comune, dar care nu sunt constitui]i \ntr-un stat
Prejudecat` – p`rere format` f`r` a se cerceta, prin
generalizarea \n grab` a unei experien]e personale sau a grupului de
apartenen]`, sau impus` de mediu sau educa]ie.
Rasism – se bazeaz` pe ideea c` exist` rase superioare [i
rase inferioare. A condus la crime \n mas` \n timpul celui de-al doilea
r`zboi mondial (circa 400 000 rromi au fost uci[i \n acel timp)
Rasismul, ca o concep]ie ideologic` legitimeaz` inegalit`]ile,
excluderea social` [i ura \ntre rase.
Stereotip – repetarea nemotivat`, automat` [i neadaptat`
situa]iei a unor atitudini sau cuvinte.
Stima de sine – apreciere personal` favorabil`.
Toleran]` – respect fa]` de libertatea celuilalt, pentru modul
s`u de a gândi [i a ac]iona, fa]` de opiniile [i tradi]iile lui.
Tradi]ie – mod de a ac]iona [i de a gândi transmis din genera]ie
\n genera]ie
Xenofobie – provine dintr-un cuvânt grecesc care \nseamn`
„teama de ce este str`in”. Ea este tradus` deseori prin respingere,
ostilitate, violen]` asupra oamenilor din alte ]`ri sau apar]inând
minorit`]ilor
6

Posibile efecte ale discrimin`rii asupra
copiilor rromi1
Nu s-a vorbit destul despre efectele pe care actele de
discriminare \ndreptate \mpotriva copiilor le pot avea asupra
acestora. Iar dac` facem vorbire despre copiii de etnie rrom`,
efectele ce apar \n acest caz pot avea nuan]e neb`nuite.
Sc`derea imaginii de sine – cumul crud al sentimentelor de
inferioritate – \l face pe copil s` nu aib` \ncredere \n resursele sale,
atât fizice cât [i psihice, ba mai mult s` nu cread` c` merit`
aprecierea celorlal]i fiindc` este mai prejos decât ei. Dac` va adopta
sau nu o conduit` dominat` de e[ec ]ine atât de t`ria subiectului cât
[i de frecven]a discrimin`rilor la care este el supus.
Cel pu]in o dat` am sim]it, fiecare dintre noi, discriminarea ca
pe un act agresiv. |n momentele \n care un copil percepe
discriminarea ca agresiune exist` toate condi]iile ca el s` r`spund`
\n acela[i mod, dezvoltându-[i astfel un sistem de ap`rare. De aici
pân` la reac]ia de ap`rare \n fa]a unor acte nediscriminatorii \n fapt
nu lipse[te mult.
Având \n vedere c` cei care discrimineaz` sunt de regul`
persoane din afara familiei, copilul va \ncepe treptat s` perceap`
mediul social exterior ca fiind amenin]`tor [i nu se va sim]i \n
siguran]` cu persoane pe care nu le cunoa[te. Acest sentiment de
insecuritate \n fa]a str`inilor, a celor diferi]i, poart` numele de
xenofobie. Atitudinile xenofobe fac parte din cercul vicios al
atitudinilor care sunt atât surse cât [i efecte ale discrimin`rii (al`turi
de frecvent \ntâlnitele atitudini de susceptibilitate, agresivitate,
victimizare, atitudini teroriste). Discriminarea care na[te discriminare
... Un subiect (prea) generos.
|n ce prive[te stigmatul care i se aplic` unui individ, acesta
poate fi folosit drept scuz` pentru s`vâr[irea unor acte mai pu]in
dezirabile, acte care detensioneaz` aparent subiectul. Dac` sunt
create condi]iile de proast` gestiune [i ca urmare nedorit`
permisivitate, a neputin]ei ca stigmatizatul s` se apere, se poate
ajunge la experien]e dureroase din punct de vedere emo]ional. Ca
urmare poat` s` apar` anestezia sentimentelor, care \nseamn`
pentru copil luarea incon[tient` a deciziei de a nu avea de-a face cu
1

Multumiri doamnei psiholog DIANA URECHE pentru redactarea acestui capitol.
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sentimentele tocmai ca s` evite durerea. Ori mecanismul, o dat` pus
la punct \ncepe s` func]ioneze nespus de bine, astfel \ncât ]inta va
evita – tot incon[tient – [i sentimentele pozitive, pentru c` este
nevoie de un efort prea mare pentru a delimita [i a face selec]iuni
de sentimente.
|n condi]iile \n care c`utarea identit`]ii la vârsta [colar` este o
realitate pe care profesorii o \ntâlnesc zi de zi, aten]ia \ndreptat`
\nspre posibile manifest`ri de negare a apartenen]ei la propria
identitate devine un deziderat. Treptat, negarea identit`]ii duce la
alte c`ut`ri identitare nereu[ite, care se manifest` prin tensiune [i
nervozitate vizibile.
Se poate \ntâlni [i depresia, v`zut` ca triste]e profund` ce se
instaureaz` \n urma oboselii acumulate prin lupta permanent` de
ap`rare. Din apanajul depresiei fac parte pasivitatea, pesimismul,
apatia, autocritica exagerat`, toate acestea ducând \n cele din urm`
la automarginalizare [i tendin]a de a se retrage din via]a social`.
Alte efecte ale tensiunilor acumulate \n eforturile de suprimare
a sentimentelor dureroase, care apar pentru a masca o nevoie
emo]ional` nesatisf`cut` sunt dependen]a de substan]e (alcool,
tutun, droguri) [i tulbur`rile alimentare (bulimie sau anorexie).
Ne vedem nevoi]i s` facem o incursiune la originea celor
despre care am f`cut vorbire, s` \ncerc`m a afla de ce apare
discriminarea.
Lipsa de cunoa[tere duce aproape \ntotdeauna la
discriminare. F`r` un fundament informa]ional con[tient \ncrederea
\n sine suport` avarii, ceea ce-l face pe om incapabil s`-[i asume
responsabilitatea propriilor p`reri, a propriilor acte. Ce-i drept, vor
exista mereu lucruri despre care nu [tim mai nimic sau fenomene pe
care ni le explic`m eronat. Asta nu exclude preocuparea constant` a
educatorilor pentru a forma elevului deprinderea de a avea mai
degrab` \ndoieli decât certitudini. Se pot modela astfel indivizi f`r`
principii rigide, apleca]i spre tolerare.
Primele modele ale copilului sunt p`rin]ii iar mai apoi educatorii
lor. Suntem a[adar modela]i s` privim mediul social \ntr-o anumit`
manier`, transmi]ându-ni-se [i sistemele acestora de prejudec`]i.
Calitatea modelelor duce implicit la calitatea indivizilor \ntr-o
societate. Mai târziu vor ap`rea [i al]i factori care \[i pun amprenta
pe mentalit`]ile noastre (vezi media ca exemplu necesar); iar dac`
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nu avem un exerci]iu constant al gândirii, al aprecierilor, al
\ntreb`rilor, al \ndoielii dup` cum am mai ar`tat, se va instaura
inflexibilitatea \n gândire [i ca urmare vom deveni incapabili s`
accept`m diversitatea. Frica de a fi diferit.
Discriminarea mai poate s` apar` prin efortul individual de
mascare a unui complex de inferioritate. Cred c` \ncercarea de a-i
educa pe copii \n spiritul egalit`]ii comport` anumite riscuri, \ndeosebi
când ace[tia constat` c` lucrurile nu stau chiar a[a. A[ pleda prin
urmare pentru o educa]ie \n spiritul diversit`]ii. Pentru c` oamenii nu
vor fi niciodat` egali, fiind foarte diferi]i. Au \ns` (ar trebui s` aib`)
acces egal la drepturi, adic` egalitate de oportunit`]i. Trebuie s`
\nv`]`m prin urmare arta de a cere. Ce, cum, unde, cât? Pentru a [ti
asta avem mare nevoie de un sistem al meritocra]iei [i al valorii.
|ncepe s` devin` imperioas` o filosofie a discrimin`rii (!). Am evita
astfel compara]iile facile [i apari]ia complexelor de inferioritate, reale
bombe virtuale.
Oamenii se simt confortabil \n situa]ii familiare, pentru care [i-au
elaborat deja un sistem ac]ional, pentru care au a[tept`ri [i reac]ii
cunoscute. Atunci când se \ntâlnesc \ns` cu persoane sau situa]ii
nefamiliare, pentru care nu au modalit`]i de a reac]iona deja stabilite,
care le pot asigura succesul, se simt inconfortabil. Vorbim despre frica
de necunoscut, care ne face s` ocolim sau, [i mai r`u, s` neg`m ceea
ce nu \n]elegem. Frica de necunoscut nu este \ntru totul similar` cu
frica de a fi diferit. Au \ns` \n comun conformismul, cu tot confortul
inexorabil pe care acesta \l aduce.
Nu putem avea preten]ia c` am fi descris procesul complex al
discrimin`rilor, dar ne putem m`car dori stârnirea curiozit`]ii sau m`car
a mir`rii celor care fac educa]ie. Dac` vorbim despre agresivitatea
psihologic` \n \ncheiere nu o facem \ntâmpl`tor. |n ceea ce prive[te
agresivitatea [i discriminarea putem vorbi de un curios cerc vicios.
Astfel, cei care discrimineaz` agreseaz` un grup sau un individ care la
rândul lui se ap`r` [i r`spunde tot \ntr-un mod agresiv. R`spunsul
agresiv al celui discriminat \i confirm` discriminatorului convingerea iar
cu timpul nivelul agresivit`]ii cre[te \n ambele tabere. Ne afl`m \ntr-o
zon` de actualitate sensibil`, cea a atitudinilor teroriste ca surse [i \n
acela[i timp efecte ale discrimin`rii. L`s`m loc \ntreb`rilor pe care
a[tept`m s` vi le pune]i cu privire la \nsemn`tatea controlului asupra
discrimin`rii, care \ncepe prin educa]ie.
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Multiculturalitatea \n România
Spa]iul \n care tr`im este unul multicultural. Recens`mântul din
2002 ne arat` clar acest lucru. Astfel, conform declara]iilor proprii, \n
România tr`iesc:
Români
Maghiari
Rromi
Ucrainieni-Ruteni
Germani
Ru[i-Lipoveni
Turci
T`tari
Sârbi
Slovaci
Bulgari
Croa]i
Greci
Evrei
Cehi
Polonezi
Italieni
Armeni
Alte etnii
Nedeclarat`

- 19 409 400
- 1 434 377
535 250
61 353
60 088
36 397
32 596
24 137
22 518
17 199
8 092
6 786
6 513
5 870
3 938
3 671
3 331
1 780
18 950
5 935

Dup` cum se poate vedea, pe teritoriul României tr`iesc foarte
multe minorit`]i etnice, fiecare cu tradi]iile [i obiceiurile ei,
\mbog`]ind, prin aportul specific, cultura ]`rii. Chiar dac` exist`
diferen]e notabile \ntre aceste etnii, apropierea fizic` [i cultural` de
secole a condus la interferen]e, la treceri de la o etnie la alta a unor
elemente de cultur` care nu fac decât s` sporeasc` bog`]ia [i
diversitatea spiritualit`]ii române[ti.
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Rromii \n Europa
Statisticile, chiar aproximative cum sunt, arat` c` \n Europa
tr`iesc circa 10 milioane de rromi (conform unei recente estim`ri), cei
mai mul]i fiind totu[i \n ]`rile estice, unde ace[tia se [i confrunt` cu
cele mai mari probleme. Chiar dac` situa]ia economic` a ]`rilor
occidentale este net superioar`, totu[i [i aici rromii au de f`cut fa]`
unei discrepan]e \ntre situa]ia lor [i a majoritarilor, iar discriminarea
exist` \n multe locuri. Cu ocazia unui seminar european privind
situa]ia copiilor rromi \n Europa, derulat \n urm` cu câ]iva ani la
Bucure[ti, reprezentan]i ai unor organiza]ii neguvernamentale au
prezentat o imagine general` a situa]iei copiilor rromi din câteva ]`ri.
Red`m mai jos sumarul acestor date pentru c` este interesant de
realizat o compara]ie cu ceea ce se \ntâmpl` \n România.
}`rile nordice
Popula]ia rroma din ]`rile nordice este repartizat` astfel: \n
Danemarca – circa 2 000 persoane, \n Finlanda aproximativ 10 000
(\n principal \n zona Helsinki) plus cam 3 000 rromi finlandezi care
tr`iesc \n Suedia, \n Norvegia sunt circa 300-350 (majoritatea \n
zona Oslo) iar \n Suedia cel pu]in 20.000 la care se pot ad`uga
câteva mii de persoane venite din fosta Iugoslavie.
Istoric: De la venirea ei \n ]`rile nordice, acum 500 de ani,
popula]ia rrom` a fost expus` discrimin`rii, persecu]iei, la
numeroase acte de \ncercare de asimilare [i nu s-a bucurat de toate
drepturile civile oferite restului popula]iei. |n diferite perioade istorice,
chiar [i mai recent, copiii au fost lua]i de lâng` p`rin]ii lor din ra]iuni
de asimilare [i plasa]i \n familii ale popula]iei majoritare sau case de
copii. Dificult`]ile [i priva]iunile au \nt`rit sentimentul de solidaritate
etnic` a grupului. Popula]ia rrom` a \ncercat \ntotdeauna s`-[i
p`streze mândria [i stima de sine ne\ng`duind niciodat` s` fie
asimilat` \n cultura majoritar`.
Schimb`rile produse de industrializare [i urbanizare au for]at
popula]ia rrom` s`-[i abandoneze stilul nomad de via]`.
Supravie]uirea independent` a disp`rut, iar nevoia popula]iei
majoritare de profesiile rromilor s-a diminuat treptat. Prin anii
1950 - 1960 societatea majoritar` a „permis” intrarea rromilor \n case
permanente [i \n [coli. Totu[i exist` un standard sc`zut de via]`,
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copiii rromi nu primesc \ntotdeauna tratamentele de care au nevoie
pentru a fi s`n`to[i, exist` amenin]area consumului de droguri. Lipsa
de educa]ie, [omajul, discriminarea contribuie la teama p`rin]ilor
rromi de a-[i vedea copiii expu[i drogurilor [i criminalit`]ii.
De asemenea, la [coal` exist` riscul ca rromii s` fie b`tu]i sau
implica]i \n diferite conflicte. Lumea de acas` cu lumea [colii sunt
adesea incompatibile. O reac]ie la aceasta este tulburarea orelor de
\nv`]`mânt, iar unii copii renun]` la [coal` pentru a-[i salva respectul
de sine când constat` c` nu fac fa]` cerin]elor [colii. Absenteismul
este destul de ridicat, mai ales la clasele mari. La Oslo, doar
jum`tate din copiii rromi merg la [coal`, iar autorit`]ile amenin]` c`
vor lua copiii de lâng` p`rin]i dac` nu urmeaz` [coala. Acesta este
unul din motivele pentru care familiile rrome \[i schim` des domiciliul.
|n cele patru ]`ri nordice exist` asem`n`ri [i deosebiri privind
situa]ia copiilor rromi. |n Danemarca [i Norvegia se pare c` nimeni
nu-[i asum` responsabilitatea pentru ei. |n Suedia, lucrurile se
schimb` \n bine, iar Finlanda este ]ara cu cea mai lung` tradi]ie \n
cooperarea cu rromii. Aici exist` din 1956 un Consiliu Consultativ
pentru popula]ia rrom`, care are \n componen]` jum`tate din membri
rromi, s-a publicat material educativ \n limba rromani, a f`cut
cunoscute popula]iei informa]ii despre rromi, cultura lor, nevoile lor.
Copiii au dreptul la cursuri \n limba rromani, ca limb` matern`, de[i
uneori [colile sau p`rin]ii neglijeaz` s` se informeze despre acest
lucru. Dar [i aici ar trebui s` se organizeze centre de recreere pentru
copiii rromi.
{coala trebuie s` fie un loc unde copiii rromi pot fi \n siguran]`
iar con]inutul disciplinelor s` devin` mai relevant pentru ei. Diferitele
forme ale culturii [i istoriei rrome ar trebui s` ocupe un loc important
\n orar, iar metodele de predare s` ]in` cont de oralitatea culturii
rrome. De asemenea, chiar [i \n aceste ]`ri se pune problema unei
mai bune inform`ri a societ`]ii majoritare cu aspecte din istoria [i
cultura rromilor pentru a se putea ajunge la o mai bun` \n]elegere [i
respect pentru minoritatea rrom`.
Marea Britanie
Ca [i \n alte ]`ri ale Europei [i \n Marea Britanie copiii rromi se
confrunt` cu multe greut`]i printre care s`r`cia, excluderea de la
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serviciile de baz` [i cele dou` aspecte ale discrimin`rii – f`]i[` sau
ascuns`.
Nu exist` cifre exacte privind num`rul de rromi sau ai altor
nomazi (\n Marea Britanie se numesc travellers) din Regatul Unit.
Mul]i sunt stabili]i \n case proprii sau locuri pentru caravane, dar sunt
[i \n locuri neautorizate folosite temporar, de[i dac` nu exist` acordul
proprietarului risc` amenzi mari. Aceste caravane num`r` \ntre
10.000 [i 12.000 de familii, deci circa 50-60.000 persoane. Totu[i nu
exist` destule locuri unde familiile se pot opri, pot deveni sedentare
[i s` aib` acces la servicii de baz` cum sunt apa potabil`, condi]ii
sanitare, electricitate.
Cea mai veche lege cunoscut` a fost cea \mpotriva ]iganilor,
din 1500 prin care erau expulza]i sub pedeapsa cu moartea, la fel cei
care intrau \n contact cu ei. Legea a fost revocat` abia \n 1791, dar
teama [i suspiciunea popula]iei majoritare fa]` de rromi persist`
chiar [i \n zilele noastre.
Legea d` dreptul tuturor copiilor la educa]ie. Pentru copiii rromi
numele lor sunt \nregistrate la [coala-baz`, dar li se permite s` se
deplaseze cu familiile [i s` continuie studiile la alte [coli, având cu ei
situa]ia [colar`. {i totu[i sunt [coli care au reticen]e s`-i primeasc`
pe cei care c`l`toresc, de teama „sc`derii” \n statisticile realiz`rilor.
Discriminarea se manifest` \nc` destul de intens fa]` de
nomazi. Se pot g`si anun]uri gen „Nu rromi” au „Nu nomazi” \n
magazine [i alte locuri publice, chiar dac` legea nu le permite.
Exist` \ns` multe ini]iative ale autorit`]ilor (legisla]ia) [i
organiza]iilor neguvernamentale (proiecte) care urm`resc
\mbun`t`]irea situa]iei copiilor rromi [i schimbarea mentalit`]ii
popula]iei majoritare, \ncepând chiar cu educa]ia copiilor.

Copiii rromi – elevii [colilor noastre
Identitatea unui copil este dat` de norme, valori [i
comportamente ale culturii \n care este crescut [i educat. |n
comunit`]ile rrome, socializarea se realizeaz` \n familia l`rgit`. Ea
asigur` copilului sprijin emo]ional [i fizic. De[i exist` o mare
diversitate \n rândul rromilor, pot fi f`cute câteva generaliz`ri privind
procesul de socializare a copiilor rromi. De exemplu, ei sunt
\ncuraja]i de la o vârst` mic` s`-[i demonstreze independen]a, foarte
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rar se aplic` pedepse corporale, sunt \nv`]a]i s` \n]eleag` semnalele
de comunicare verbale [i non-verbale ale adul]ilor. Educa]ia
tradi]ional` este cea a comunit`]ii. Copiii particip` la activit`]ile de zi
cu zi ale familiei [i \nva]` s` observe, s` asculte [i s` \n]eleag`
codurile economice, lingvistice [i morale ale grupului lor.
Educa]ia rroma din familie difer` considerabil de cea oferit`
\n [coal`, care este structurat`, \ntr-un mediu competitiv, unde
fiecare or` a zilei este stabilit` pentru diferite activit`]i de \nv`]are.
Profesorii au anumite a[tept`ri de la elevi [i de la p`rin]ii acestora.
Ei consider` c` to]i p`rin]ii ar trebui s` \n]eleag` importan]a [colii
pentru copiii lor, s` aloce timp [i eventual resurse pentru aceasta.
Pentru copiii rromi aceste condi]ii ideale nu exist`. S`r`cia,
discriminarea uneori, lipsa accesului la servicii esen]iale sunt bariere
considerabile pentru participarea lor echitabil` la educa]ia [colar`.
Disciplina [colar` nu corespunde modului tradi]ional de educa]ie a
rromilor, iar p`rin]ii cu consider` esen]ial` [coala pentru copiii lor.
Exist` deci un conflict \ntre cele dou` feluri de educa]ie care
conduce la acomodarea dificil` a copiilor rromi cu [coala, la
absenteism [i abandon [colar. Tentativa folosit` \n unele ]`ri de a
discredita educa]ia tradi]ional` \n favoarea celei [colare nu a dat
roade, dimpotriv` a accentuat contradic]iile. Din contr`, faptul de a
discuta liber despre diferen]e, despre tradi]ii [i cultur` specific` etniei
rrome, au condus la cre[terea stimei de sine a copiilor rromi, la
valorizarea acestora, mai buna cunoa[tere a lor de c`tre colegi [i
profesori [i au creat un mediu prietenesc \n [colile unde acest
fenomen s-a produs. Este nevoie de mult tact [i diploma]ie din partea
cadrelor didactice pentru a p`stra echilibrul necesar \n clas`, pentru
a stimula copiii s` \nve]e [i s` respecte [coala. |n comunit`]ile
tradi]ionale de rromi, \ncurajarea independen]ei copilului face parte
din educa]ie. Copilul are responsabilit`]i \nc` de mic, iar dup` 12-13
ani este considerat capabil s` se descurce singur, s` se
c`s`toreasc` - \n unele comunit`]i -, s` contribuie la veniturile
familiei.
Odat` ajuns la [coal` [i constrâns la disciplin` [i un program
strict, copilul rrom are tendin]a de a reac]iona pe loc, uneori chiar
violent. Disciplina, rutina, deprinderea de a sta lini[tit, de a \nv`]a
no]iuni abstracte sunt lucruri care difer` de modul de via]` a unui
copil rrom. Totu[i, dac` r`mân \n [coal`, va fi vizibil` schimbarea la
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adolescen]ii rromi. Influen]a colegilor, a profesorilor, a mediului, fac
s` fie acceptate mai greu unele tradi]ii [i apare o oarecare dep`rtare
de familie, ceea ce nu convine acesteia. Situa]ia copiilor rromi este
una dificil` oricum, aflându-se la confluen]a celor dou` moduri de
via]` diferite. Totu[i, ei trebuie s` beneficieze de educa]ia [colar`,
aceasta fiind singura posibilitate de a-[i \mbun`t`]i via]a, de a putea
g`si un loc de munc` [i a tr`i \n condi]ii mai bune. Dar, p`strându-[i
\n acela[i timp [i tradi]iile specifice. Pare o contradic]ie
insurmontabil`, dar ea poate fi desfiin]at` tot \n [coal` prin
valorizarea acestora \n fa]a tuturor colegilor de alte etnii, prin
educarea respectului fa]` de fiecare minoritate \n parte. Educa]ia
multicultural` / intercultural` este cea chemat` s` creeze \n [coal`
un climat corespunz`tor \n care copiii s` se simt` aprecia]i [i stima]i
pentru ceea ce reprezint` ca etnie. Ea este un proces de educa]ie
social`, care trebuie s` se bazeze pe egalitate \ntre toate grupurile
sociale f`r` nici o discriminare pe criteriul culturii, al stilului de via]`
sau al originii. Scopul educa]iei multi/ interculturale este s` asigure o
baz` solid` pentru dezvoltarea rela]iilor \ntre diferite societ`]i [i
grupuri minoritare sau majoritare. Aceasta \nseamn`: \n]elegerea
faptului c` diversitatea nu exclude egalitatea [i nu devine o justificare
pentru marginalizare; recunoa[terea diferitelor identit`]i culturale [i
promovarea respectului pentru minorit`]i; rezolvarea conflictelor de
interese \n mod pa[nic.
Rolul dasc`lului este crucial \n acest sens. Aplecându-se cu
interes [i dragoste fa]` de to]i copiii \n mod egal, nel`sând loc
fenomenelor de discriminare nici m`car \n mintea sa, poate contribui
la formarea tinerelor genera]ii \n spiritul multiculturalismului, al
toleran]ei [i respectului fa]` de valorile fiec`rei etnii, \n fond,
preg`tirea acestora pentru a deveni cu adev`rat europeni.
|n rândul elevilor – \n func]ie de zon` – se g`sesc copii de
diferite etnii. Dac` pentru celelalte minorit`]i exist` mai multe
informa]ii despre istoria, cultura [i tradi]iile lor, pornind de la simplu
fapt c` fiecare are undeva un stat care ar putea s`-i sprijine la
nevoie, pentru minoritatea rrom` acest lucru a pornit mai greu, abia
dup` ce Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i unele organiza]ii
neguvernamentale rrome sau/ [i nerrome au evaluat situa]ia [i s-au
luat m`suri de ameliorare a ei. Sunt de apreciat ini]iativele
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii care, prin eforturile inspectorului
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de limb` rromani Gheorghe Sar`u, a elaborat o serie de reglement`ri
pentru facilitarea accesului copiilor rromi la educa]ie prin m`suri
afirmative. Un aspect important \l constituie introducerea studiului
limbii rromani [i a unor aspecte privind istoria [i tradi]iile rrome,
pentru copiii rromi. Este salutar, dar nu suficient. Suntem \mpotriva
[colilor segregate unde elevii sunt doar copiii rromi. De altfel, astfel
de [coli nu exist` ca inten]ie declarat` a autorit`]ilor locale, ci uneori,
elevii rromi sunt majoritari datorit` vecin`t`]ii [colilor de comunit`]ile
compacte rrome. C` acestea sunt de multe ori cl`diri vechi,
neatractive, slab dotate [i cu multe cadre didactice necalificate, este
o alt` problem` care ]ine de preocuparea sau, mai bine zis, de lipsa
de preocupare a autorit`]ilor locale c`rora li se termin` fondurile
exact la aceste [coli.
Problema cunoa[terii cât mai corect` a specificului etniei
rrome de c`tre to]i elevii [colilor, indiferent de apartenen]a lor etnic`
o consider`m prioritar` pentru schimbarea atitudinii acestora fa]` de
rromi, pentru dezvoltarea unei atmosfere de \n]elegere [i respect
\ntre elevii [colii, ceea ce contribuie la diminuarea abandonului
[colar \n rândul copiilor rromi. Chiar dac` unele discipline obligatorii
sunt mai greu de \n]eles pentru ei, faptul c` sunt privi]i ca egali [i
aprecia]i, men]in copiii rromi la [coal` [i m`resc [ansele ca ace[tia
s` termine cel pu]in ciclul obligatoriu.
Educa]ia multicultural` – cu referire direct` la minoritatea
rrom`, \n acest caz – ar trebui s` devin` o preocupare atât a
profesorilor cât [i a institu]iilor care se ocup` de educa]ia copiilor –
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Inspectoratele [colare, Centrele de
Perfec]ionare Pedagogic` etc.
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Educa]ia multicultural`
Conform „Vocabularului societ`]ii plurale” editat de Funda]ia
pentru o Societate Deschis`, \n 1998, la Timi[oara, no]iunea
desemneaz` totalitatea programelor educa]ionale ce corespund
necesit`]ilor impuse de coexisten]a \ntr-un mediu multietnic. Scopul
educa]iei multiculturale este de a facilita acomodarea grupurilor
etnoculturale minoritare [i, \n aceea[i m`sur`, acomodarea [i
deschiderea societ`]ii majoritare la modelele culturale specifice
grupurilor minoritate. Programele educa]ionale multiculturale sunt
fundamentate pe o serie de principii: eliminarea dihotomiei cultur`
majoritar`/ cultur` minoritar`, \n favoarea unei concep]ii mai extinse
asupra diversit`]ii culturale [i a deschiderii societ`]ii contemporane;
educa]ia [i predarea intercultural` sunt menite s` concentreze
aten]ia copiilor/tinerilor spre experien]a „celuilalt”, spre propria
identitate, cât [i spre valorile umane universale; recunoa[terea
faptului c` apartenen]a unui individ la o comunitate nu este
echivalent` cu identificarea total` a individului cu respectiva
comunitate; egalitatea oportunit`]ilor educa]ionale pentru toate
grupurile din interiorul societ`]ii; promovarea membrilor grupurilor
etnice minoritare \n calitatea de pedagogi, mai ales \n \nv`]`mântul
primar; renovarea curricular`; viziunea asupra indivizilor umani ca
„purt`tori” de cultur` [i negarea accep]iunii sistemice atribuite culturii
\n general etc.
Educa]ia multicultural` este considerat` a fi, prin demersurile
sale antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative [i de relativizare a
culturilor existente, garantul unei societ`]i multiculturale viabile,
factor de stabilitate democratic` [i de diminuare a conflictualit`]ii.
{i unde se poate face cel mai bine aceast` educa]ie decât \n
[coal`? Rolul [colii ca mijloc de acomodare, de socializare [i
integrare a copiilor minoritari este de o covâr[itoare importan]`, este
indispensabil.
{coala trebuie s` fie spa]iul confrunt`rii experien]elor diferite,
al tradi]iilor [i obiceiurile distincte fiec`rui grup minoritar.
{coala trebuie s` fie spa]iul \n care se \nva]` diversitatea:
cultural`, etnic`, social`.
{coala trebuie s` formeze deprinderea pre]uirii valorilor
pluriculturale, dep`[ind considera]iile c` doar unele sunt bune (ale
noastre) [i altele rele, minore (ale celorlal]i). Nu exist` valori
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superioare sau inferioare, exist` valori specifice care nu trebuie
judecate pe criterii etnocentriste, ci pre]uite prin aportul lor la
nuan]area [i \mbog`]irea celorlalte culturi cu care vin \n contact.
|n [coal` trebuie moderat orgoliul etnic al majorit`]ii [i \nt`rirea
\ncrederii \n sine a minorit`]ii.
Rolul cadrului didactic este extrem de important. Trebuie s` fie
tolerant, s` nu se situeze pe pozi]iile unor atitudini extreme, ci pe
unele democratice. Educatorii trebuie s`-[i evalueze propriile
atitudini \nainte de a intra \ntr-o clas` multicultural`, punându-[i
\ntreb`ri ca:
- a[tept altceva de la copiii minoritari?
- cred c` elevii de alt` etnie decât cea majoritar` vor avea
rezultate mai slabe?
- \n prezen]a c`ror elevi m` simt mai bine?
- m` influen]eaz` modul \n care sunt \mbr`ca]i copiii, sau ce
profesii au p`rin]ii lor?
- [tiu destul despre comunitatea elevilor, despre ierarhiile care
pot exista \n clas`?
R`spunsul sincer la aceste \ntreb`ri - [i ele pot fi mai multe este deja un pas spre formarea [i autoformarea cadrelor didactice.
|nv`]`mântul românesc este deschis c`tre alte culturi prin
discipline ca istoria universal`, geografia economic` a lumii,
literatur` universal`, limbi str`ine, ca [i prin unele teme de la
Educa]ia civic`.
Totu[i, predarea unor discipline sufer` \nc` de rigiditate, nu se
eviden]iaz` contribu]ia altor culturi la cea româneasc`, iar grupurile
minoritare nu \[i reg`sesc faptele \n manualele de istorie.
De[i nu se formuleaz` explicit \n Legea |nv`]`mântului,
educa]ia multicultural` este abordat` difuz \n planul de \nv`]`mânt.
De asemenea, \n \ntreaga munc` educativ` trebuie abordate teme
privind toleran]a fa]` de grupurile minoritare, fa]` de alte culturi,
cultivându-se treptat respectul fa]` de alte culturi, r`spunderea nu
numai fa]` de destinul individual, dar [i fa]` de destinul comunit`]ii.
Deosebit de important este modelul oferit de familie [i de
cadrele didactice \n raporturile cu comunit`]ile minoritare (etnice,
religioase, culturale etc.).
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Promovarea eficient` a educa]iei multiculturale se poate
realiza \n primul rând prin con]inutul obiectelor de \nv`]`mânt.
Un teren propice pentru educa]ia \n spiritul respectului
culturilor altor popoare sau etnii \l ofer` istoria. Lec]iile ar trebui s`
se refere la mo[tenirea cultural`, la importan]a [i contribu]ia
specific` fiec`rei culturi la dezvoltarea civiliza]iei umane.
Este foarte important s` folosim structura clasei, a [colii, s`
aducem \n aten]ia majorit`]ii elevilor specificul culturii [i istoriei
minorit`]ilor. Deoarece manualele nu au subliniat \n mod explicit rolul
minorit`]ilor \n cultura na]ional`, mul]i din elevii care provin din etniile
respective nu cunosc prea multe despre istoria [i cultura propriului
popor, se simt marginaliza]i [i de multe ori se auto-exclud. Aceste
neglijen]e pot explica, \ntr-o oarecare m`sur`, e[ecul [i abandonul
[colar mult mai ridicat \n rândul rromilor sau al altor etnii cu o
pondere mic` \n popula]ia ]`rii.
Informa]ii privind istoria, tradi]iile, cultura [i neamurile rromilor
se g`sesc \n recenta lucrare Istoria [i tradi]iile rromilor, elaborat`
de c`tre Delia Grigore [i Gheorghe Sar`u.
Rromii au ocupat pentru o bun` perioad` un rol important \n
economia ]`rilor române. O parte a acestora lucra \n agricultur`,
ramura de baz` a economiei. Me[te[ugurile practicate de rromi,
transmise din genera]ie \n genera]ie, asigurau cele necesare multor
domenii de activitate la sate [i la cur]ile boiere[ti. Ei erau buni
prelucr`tori ai metalelor (potcovari, c`ld`rari, s`bieri, aurari,
argintari), erau buc`tari, croitorese [i cei mai vesti]i l`utari, rromii
scoteau sare din unele ocne-cioc`na[ii, se ocupau de
confec]ionarea obiectelor din lemn etc.
O dat` cu dezvoltarea industriei, multe din aceste me[te[uguri
[i-au pierdut importan]a [i rromii au trebuit, mai ales dup` eliberarea
lor, s`-[i g`seasc`, cu mult` greutate, alte surse de subzisten]`.
Perioada celui de-al doilea r`zboi mondial a marcat una din
cele mai tragice perioade din istoria rromilor. Fiind considera]i „ras`
inferioar`” au fost trimi[i \n lag`re de concentrare [i ghetouri ca [i
evreii. Familii \ntregi au fost exterminate.
|n timpul regimului comunist a urmat o nou` perioad` de
represalii cu arest`ri a celor care de]ineau aur (coco[ei), mut`ri
for]ate \n B`r`gan sau la marginea ora[elor. Popula]ia rrom` a
\nceput s`-[i câ[tige existen]a lucrând \n industrie, pe [antiere, la
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salubrizare sau \n agricultur` ca zilieri. O parte au continuat s`
practice comer]ul.
Politica de asimilare a contribuit la pierderea limbii rromani de
c`tre peste 40% din rromi, o parte din obiceiuri au fost interzise.
Obligativitatea \nv`]`mântului, de[i elevilor rromi nu li se acorda o
aten]ie special`, a avut totu[i [i avantaje ajutându-i pe mul]i s` se
preg`teasc` pentru un loc de munc` mai bun.
Imediat dup` schimb`rile din decembrie 1989 asist`m la o
\nr`ut`]ire a situa]iei rromilor. Din punct de vedere material, s`r`cia
se adânce[te. Redarea p`mântului proprietarilor de drept a condus
la desfiin]area locurilor de munc` pe care rromii le aveau \n
gospod`riile colective.
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Exemple de activit`]i
Exist` multiple alte modalit`]i de educare a copiilor, trebuie
doar s` fie promovate eficient conceptele moderne de
multiculturalitate [i interculturalitate. Câteva exemple:
|n cadrul orelor de literatur` [i de compunere, elevul trebuie
s` fie \ncurajat spre creativitate, exprimarea liber` a sentimentelor,
opiniei personale, atitudini personale fa]` de personaje etc.
Aspectele de via]`, faptele pot constitui puncte de plecare \n
elaborarea unor compuneri pe teme de identitate etnic`, religioas`,
lingvistic`. Textele al c`ror con]inut serve[te ideii de educa]ie
multicultural` trebuie discutate sco]ându-se \n eviden]` faptul c`
suntem diferi]i, cu obiceiuri diferite, dar trebuie s` le respect`m pe
ale celor din jurul nostru. De asemenea, pe baza bibliografiei deja
existente, trebuie promova]i [i valorifica]i reprezentan]ii din literatur`
ai altor etnii, \n special cea rrom`, \n cazul de fa]`, dar [i lucr`rile
dedicate acestei etnii care sunt numeroase \n literatura român`.
Exemplele de personalit`]i marcante de origine rrom` contribuie la
cre[terea stimei de sine a copiilor rromi [i la cea a respectului
colegilor lor, [i, \n acela[i timp, constituie modele de urmat.
Scriitori precum Ion Budai-Deleanu - autorul bine-cunoscutei
}iganiada, Petru Maior, arhimandritul Calinic I. Popp-{erboianu care
a \nfiin]at \n 1933 Asocia]ia General` a }iganilor din România,
scriitorul [i gazetarul G.A. L`zureanu-L`zuric`, ziaristul Aurel
Manolescu-Dolj, poetul Marin I. Simion, avocatul N.{t. Ionescu,
profesorul C.{. Nicol`escu-Plop[or sunt doar câteva nume pe care
copiii ar trebui s` le [tie. De[i nu erau, la acea vreme, singurii
intelectuali rromi [i, probabil, nici cei mai valoro[i, ei au marele merit
de a-[i fi asumat ceea ce al]ii, ca [i \n zilele noastre, au refuzat, au
ascuns ori au t`inuit - originea lor rrom`. (Vasile Burtea, Rromii \n
sincronia [i diacronia popula]iilor de contact, Bucure[ti, Lumina Lex,
2002).
Din genera]ia zilelor noastre, se remarc`, printre al]ii, scriitorii
rromi Lumini]a Mihai Cioab`, Vasile Ionescu, P`un Gheorghe
Ialomi]eanu.
Via]a rromilor a inspirat mul]i scriitori de-a lungul timpului. O
antologie de astfel de texte a preg`tit Vasile Ionescu unde se pot g`si
fragmente din: Radu Rosetti (}ig`ncu[a la ietac, P`catele slugerului,
}iganul), Costache Negruzzi (Pentru ce ]iganii nu sunt români), Leon
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Negruzzi (}iganca), Vasile Alecsandri (Istoria unui galbân, Porojan),
Mihail Kog`lniceanu (Dezrobirea ]iganilor), Ion Luca Caragiale (D`d`mult...mai d`-d`mult, Ioan Slavici (Budulea Taichii), Gala Galation
(Copca r`dvanului), Ion Agârbiceanu (Faraonii), Mihail Sadoveanu
(Fântâna dintre plopi), Vasile Voiculescu (Sakantala), Mircea Eliade
(La ]ig`nci), Eugen Barbu (|n câmp la C`]elu), Zaharia Stancu
({atra), Eusebiu Camilar (Negura), F`nu[ Neagu (Li[ca),
D.R.Popescu (Fuga) [i al]ii.
Lecturile din aceste lucr`ri pot aduce copiilor un plus de
informa]ie – prezentat` \ntr-o form` artistic` – despre via]a rromilor
\n diferite perioade.

Exemple de exerci]ii:
Panoul personalit`]ilor
Copiii sunt \ndruma]i s` cerceteze [i s` depisteze \n dic]ionare,
pres`, manuale, personalit`]i de origine etnic` rrom` sau care au
scris despre rromi, s` adune fotografiile acestora [i câteva date
biografice. Cu documenta]ia strâns` se va realiza un panou care se
va pune \n clas` sau \n pe culoarul [colii, \n func]ie de dimensiunile
acestuia. Exerci]iul contribuie la cre[terea stimei de sine a copiilor
rromi [i a respectului colegilor de alte origini etnice.
Durata:

1 lun` documentarea
1 s`pt`mân` realizarea panoului,
1 s`pt`mân` comentarii
Participan]i: elevii unei clase, atât rromi, cât [i nerromi
Cum ar fi s` fiu pentru o zi rrom/ român/ maghiar/
german/ turc etc.?
Compunere ca exerci]iu de testare a percep]iilor copiilor
asupra diferen]elor etnice a grupului \n care tr`iesc. Particip` to]i
elevii unei clase, „schimbându-[i” etniile. Timp de scriere a
compunerii – 20-30 minute; profesorul ia acas` lucr`rile [i stabile[te
câteva care vor fi citite [i discutate \n ora urm`toare. Se vor eviden]ia
aspectele pozitive [i negative \n ceea ce cred copiii c` \i deosebe[te
sau \i aseam`n`.
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Interesant` este antrenarea copiilor la culegerea de folclor. O
tem` anume (tradi]ii la na[terea copilului, obiceiuri de nunt`,
s`rb`tori etc.) va fi un prilej de implicare a lor \ntr-o activitate de
mini-cercetare iar prezentarea rezultatelor \n fa]a clasei va contribui
la compararea tradi]iilor, g`sirea de asem`n`ri [i deosebiri, \n final la
recunoa[terea muncii [i cre[terea stimei de sine a elevilor.
Multe tradi]ii s-au pierdut dat fiind caracterul oral al p`str`rii lor
[i schimbarea modului de via]` a multor rromi. |ntâlnirile cu p`rin]ii
[i/sau bunicii dau o not` de interactivitate activit`]ilor [i sunt pe
placul copiilor.
Ei trebuie stimula]i s` afle singuri alte tradi]ii [i obiceiuri, s` le
prezinte [i s` le compare g`sind asem`n`ri [i deosebiri \n tezaurul
etnic al fiec`ruia. Acestea pot deveni teme de compuneri care \i
mobilizeaz` pe copii la cercetare [i competi]ie.
Exemple de exerci]ii:
Proverbe, zic`tori, ghicitori
Li se d` ca tem` elevilor culegerea de „vorbe din b`trâni“,
specifice fiec`rei etnii, \ntr-o perioad` de o s`pt`mân`. Apoi, fiecare
copil cite[te colegilor ceea ce a adunat. |n decurs de o alt`
s`pt`mân`, dou` mici colective de c`tre 3 elevi, centralizeaz` cele
culese, pe etnii. |n urm`toarea s`pt`mân` se face compara]ia \ntre
cele dou` folcloruri (\n cazul \n care \ntr-o clas`/ [coal` sunt [i alte
etnii \n afar` de rromi [i români, cercetarea le va include [i pe
acestea!), ce elemente sunt comune, ce le deosebe[te, ce influen]e
exist` \ntre ele.
S` ne cunoa[tem originile
Organizarea unor \ntâlniri ale copiilor cu cei mai b`trâni oameni
din localitate – din etnii diferite – care s` povesteasc` cum au ajuns
s` tr`iasc` acolo, de unde [i când au venit, ce mai [tiu din traiul
str`bunilor, greut`]i [i bucurii, rela]iile cu vecinii.
Activitatea se poate organiza cu diferite prilejuri: aniversarea
[colii sau a localit`]ii, \naintea vacan]elor, aniversarea celui mai
b`trân om din localitate etc.
La geografie, cele mai reprezentative lec]ii sunt cele despre
popula]ia [i statele continentelor, care se refer` la grupele de
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popoare [i limbile vorbite, la tipul de rela]ii stabilite \ntre comunit`]ile
umane, la schimbul de valori materiale [i culturale, la interac]iunea
acestora care conduce la bog`]ia unei culturi sau a alteia. Ele
urm`resc s` demonstreze c` nu exist` rase sau popoare inferioare
[i altele superioare, c` fiecare comunitate are contribu]ia ei la
dezvoltarea civiliza]iei [i culturii omenirii.
La o lec]ie despre India, de exemplu, se poate sublinia c` din
rândul popoarelor indo-europene care au migrat spre Europa, fac
parte [i rromii, printre ultimii pleca]i din zon`. |n primele decenii de la
sosirea str`mo[ilor lor \n Europa existau rromi care cuno[teau \nc`
din relat`rile familiilor lor c` provin din India. O mai detaliat`
prezentare despre religiile Indiei – Hinduismul, Brahmanismul,
Jainismul [i Buddhismul – [i despre structurile sociale din India
medieval` – cele patru caste: brahmanii (preo]ii), kshatrya
(r`zboinicii [i nobilii), vaisya (oamenii liberi) [i shudra (clasa servil`)
vor contribui la cre[terea interesului copiilor rromi fa]` de aceast`
tem`. Vechile scrieri indiene spun c` brahmanii s-au n`scut din gura
lui Brahma, r`zboinicii [i nobilii din bra]ele sale, oamenii liberi din
coapse iar clasa servil` din picioarele lui Brahma. Cei ce nu apar]in
acestor caste sunt \n afara societ`]ii – paria -, deci nu exist`. Este un
exemplu de inegalitate social` care contravine drepturilor omului.
De asemenea, se poate prezenta copiilor modul \n care s-a
descoperit originea indian` a rromilor, prin studierea limbii acestora.
O reconstituire pe o hart` a lumii a migra]iei rromilor va da copiilor
posibilitatea de a „c`l`tori” prin mai multe ]`ri ale lumii, despre care
vor re]ine mai u[or informa]iile geografice.
Muzica, o disciplin` \n general pl`cut` copiilor, este ocazia de
a valoriza talentul special al rromilor pentru acest domeniu. Audi]iile
de muzic` ]ig`neasc` tradi]ional`, prezentarea influen]elor ei asupra
muzicii culte, a marilor muzicieni de origine rrom` vor deveni puncte
de atrac]ie pentru copii, iar cei talenta]i [i care deja cânt` la un
instrument, vor fi antrena]i s` exemplifice \n clas` cele \nv`]ate
teoretic.
Trebuie prezenta]i muzicieni cunoscu]i de origine rrom` [i
crea]iile lor. Amintim câ]iva \ncepând cu Barbu L`utarul, a c`rui
\ntâlnire cu Franz Liszt a r`mas celebr` [i continuând cu cei mai
aproape de zilele noastre: Grigora[ Dinicu, Ionel Budi[teanu, F`nic`
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Luca, F`râmi]` Lambru, bun prieten al Mariei T`nase, Tudorel Pan`,
Ion Voicu [.a.
Prin grija Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii s-au editat casete
cu cântece rrome care pot fi ascultate la orele de muzic`.
Desenul, pictura dau posibilitatea copiilor s` se exprime liber
[i le dezvolt` creativitatea [i imagina]ia. Temele legate de specificul
etnic, tradi]ii respectate la diferite evenimente din via]a familiei sau a
comunit`]ii, de egalitatea \n drepturi a tuturor copiilor pot fi folosite de
profesor pentru a \nt`ri ideea de frumuse]e a diversit`]ii oamenilor [i
de respect al acestei diversit`]i.
Pe lâng` acestea, poate fi folosit`, de exemplu, tema
costumelor populare. Acestea cuprind variate forme [i culori [i
constituie un mod de \nv`]are.
Câteva exemple de costume rrome sunt prezentate \n lucrarea
Tradi]iile rromilor din spa]iul românesc [i pot fi prezentate copiilor ca
apoi ei s` le redea \n desen. Unele au disp`rut sau au fost adaptate
noilor condi]ii, dar rromii tradi]ionali \nc` le mai folosesc [i se
mândresc cu ele.
La ursari, femeile tinere purtau fuste [i bluze viu colorate. Cu
cât \naintau \n vârst` culorile deveneau mai \nchise. Fustele erau
cre]e [i lungi (dac` unei femei i se vedeau gleznele era considerat`
neserioas`). Purta [or], iar pe cap un batic. Era obligatoriu ca hainele
s` fie curate [i serioase, fiind so]ii de l`utari [i trebuind s`
dovedeasc` seriozitate.
B`rba]ii ursari se \mbr`cau cu costume de culori \nchise [i
purtau p`l`rii modelate \n a[a fel \ncât se [tia c` este ursar. Purtau
c`ma[` alb` [i cravat` tot timpul când mergeau s` cânte. De regul`,
cei mai valoro[i l`utari purtau pantofi albi. (Anghel N`stase)
{i la c`ld`rari portul este foarte colorat, predominând culorile
ro[u, verde, galben. Fustele femeilor sunt \ncre]ite, au panglici
multicolore, cu b`nu]i [i nasturi cusu]i pe poalele fustelor [i [or]urilor.
Bluzele sunt strânse cu un vol`na[ \n jurul gâtului, au mâneci largi [i
sunt f`cute din stamb` cu flori mici. Femeia m`ritat` trebuie s`
poarte un batic pe cap; o femeie cu capul descoperit aduce jignire
unui b`rbat, baticul fiind un semn de respect pe care femeia \l aduce
b`rbatului. Fata nem`ritat` \[i poart` p`rul \mpletit \n codi]e. {i ele
[i femeile m`ritate \[i \mpletesc \n p`r funde ro[ii pe care sunt \n[ira]i
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b`nu]i de argint. La gât au salbe [i l`n]i[oare de aur. B`rba]ii au
pantaloni largi din catifea verde sau neagr` pe care sunt cusute,
lateral, panglici colorate. Au veste tot din catifea sau velur, cu nasturi
colora]i [i b`nu]i de argint. C`ma[a este viu colorat`, de preferin]`
ro[ie cu flori albe sau galbene. P`l`ria este [i ea \mpodobit` cu
m`rgele [i pene de p`un, ca semn al m`re]iei. Rromul poart` iarna
c`ciul` de astrahan, iar vara, p`l`rie verde \mpodobit`. De
asemenea, nu le lipsesc l`n]i[oarele [i inelele de aur [i argint.
(Camelia St`nescu)
La Spoitori, doar cei mai \n vârst` p`streaz` portul, pentru c`
tineretul a adoptat haine or`[ene[ti.
Femeile \mbrac` fuste cre]e, clo[, plisate, [or]uri brodate [i cu
borduri col]ate, cu dou` buzunare, batic, bluze de pânz` cusute
manual cu \nflorituri, care se leag` la gât [i la man[ete cu [nururi cu
ciucuri.
B`rba]ii poart` pantaloni largi, c`ma[`, ilic [i p`l`rie.
Culorile preferate de spoitori sunt ro[u, galben, verde, negru,
mov. Bluzele femeilor sunt labe [i brodate cu culorile albastr`, ro[ie,
neagr`, verde. Basmalele sunt de diferite culori cu motive florale [i
se leag` sub b`rbie doar cu un nod. Iarna poart` broboade [i c`ciuli
de astrahan de culoare neagr` sau brum`rie, cojoace [i bundi]e din
blan` de miel. (Giani Muti, Sorin Moisescu)
Costumele femeilor din neamul gaborilor sunt foarte valoroase.
Cel pu]in 10 metri de material \ntr` la un costum, iar femeile sunt \n
concuren]` pentru cel mai frumos [i bogat costum acesta impunând
respect \n comunitate. Fusta este lung` pân` la glezne, plisat`, din
stof` sau m`tase, cu 2-3 rânduri de dantel` sau benti]e brodate \n
partea de jos. Iarna, sub fusta de m`tase se \mbrac` \nc` trei fuste
dint-un material mai gros, iar vara o fust` de bumbac. Vara se poart`
bluze, iar iarna mai multe jerseuri, \ns` nu palton. Baticul de pe cap
este foarte colorat, cu motive florale. El este simbolul femeii [i trebuie
purtat pân` la moarte. Doar fetele tinere au voie s` umble cu capul
descoperit. Atât fetele cât [i femeile \[i \mpletesc p`rul \n dou` cozi,
fetele \[i pun [i funde.
B`rba]ii gabori poart` totdeauna p`l`rie cu fund` neagr`.
Chiar [i copiii de 6-7 ani au p`l`rii. C`ma[a este \n general alb`,
doar la s`rb`tori poart` c`m`[i de satin verzi, ro[ii sau alte culori.
Pantalonii sunt de catifea sau stof`, mai mult negri sau maro, leib`rul
este negru din catifea. (Iren Zrynyi)
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De asemenea, dup` ce copiilor le-au fost prezentate
costumele, se pot face mici concursuri gen Recunoa[te]i costumul [i
neamul?. Profesorul arat` copiilor fotografii pe care ace[tia trebuie
s` le localizeze [i s` le explice. Un pix sau o ciocolat` pot
recompensa câ[tig`torul.
Lucr`rile copiilor pe teme etnice pot forma obiectul unor
expozi]ii [colare care s` fie vizionat` de to]i elevii.
Alte discipline [colare pot fi de asemenea folosite pentru a
aminti copiilor, \ntr-un sens pozitiv, de existen]a mai multor etnii pe
teritoriul României, dar acest lucru depinde, cel pu]in deocamdat`,
de dorin]a, bun`voin]a [i talentul profesorului de a-[i adapta
discursul cerin]elor unei educa]ii multiculturale. Un exemplu \l
constituie domnul profesor Ion Ionel (inspector pentru rromi \n jude]ul
Ilfov) care a inclus aspecte de multiculturalism la orele de fizic`.
Dirigen]ia este un timp \n care dirigintele are o sumedenie de
probleme de rezolvat. Totu[i, m`car o dat` pe lun`, o jum`tate din
timpul orei de dirigen]ie poate fi folosit pentru a discuta cu elevii
diverse aspecte conexe multiculturalismului [i de a-i aduce pe
ace[tia la \n]elegerea necesit`]ii unei gândiri deschise, libere de
prejudec`]i [i stereotipii referitoare la minorit`]ile etnice. Se pot
aborda teme privind drepturile egale pentru to]i copiii, discriminarea
bazat` pe sex, religie, etnie, [tirile oferite de pres` despre o etnie
sau alta etc.
De asemenea, pentru a \nviora atmosfera, se pot spune
copiilor, \n func]ie de vârsta acestora mici basme rrome, poezii,
cântece sau chiar vr`jitorii, supersti]ii [i descântece.
Câteva exemple prezentate de autorii rromi ai lucr`rii Tradi]ii
ale rromilor din spa]iul românesc:

Legenda omului
|ntr-o bun` zi, Dumnezeu s-a hot`rât s` fac` omul. A luat un
bo] de lut [i a pl`m`dit o f`ptur` [i a pus-o \ntr-un vas s` fie ars`.
Apoi a plecat la plimbare, iar când s-a \ntors, omul era ars de tot [i
negru pe de-a-ntregul. Acesta a fost str`mo[ul negrilor.
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S-a apucat din nou Dumnezeu s` fac` omul. A pl`smuit o
f`ptur` [i a pus-o la copt. De team` s` nu o ard`, a deschis vasul
prea devreme. Omul era \n \ntregime alb. Acesta a fost str`mo[ul
albilor.
S-a hot`rât a treia oar` s` fac` un om. {i din nou a pl`m`dit o
f`ptur` [i a pus-o \n vas s` o ard`. {i aceasta din urm` a fost cel mai
bine ars, cu o frumoas` culoare ar`mie. Acesta a fost str`mo[ul
rromilor.

Un om de la ]ar`
Un om de la ]ar` s-a dus la lucru afar`, pe câmpie. {i-a l`sat
câinele s` aib` grij` de copilul lui. Dup` ce a plecat, câinele a v`zut
un [arpe mare care vroia s`-l mu[te pe copil. Atunci, câinele l-a
apucat [i la g`urit cu col]ii lui pân` l-a omorât. Când omul s-a \ntors
a v`zut câinele plin de sânge pe bot [i l-a b`tut. Doar când a v`zut
[arpele mort [i-a dat seama c` i-a salvat copilul [i i-a p`rut r`u c`-l
b`tuse.
Morala: Mai bine nu f` nimic când e[ti sup`rat sau nervos.

Cântec rrom
P`dure, neagr` p`dure,
Nu o vezi pe-a mea romnie?
Am v`zut-o pe câmpie
Da-napoi ea nu mai vine.
De pe plaiul \nverzit
Vine Rupi cel vestit
Cu c`m`[i albe \mbr`cat
Dup` fat`-ndurerat.
Nu te sup`ra Rupi frate
Fete sunt destul de multe
{i frumoase [i urâte
}i-or mânca zilele toate.

Ursit pentru feti]`
S` fii curat` ca apa de izvor
Frumoas` ca zânele din cer
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Dar de boi s` ai cu sacul
S` te iubeasc` b`rbatul!
Pâine, sare s` ai pe mas`,
Galbeni mul]i s` ai \n cas`!
S` ai noroc s` faci copii
Cum sunt frunzele \n vii!
S` ghice[ti pe la cucoane,
Bani s` ai \n buzunare!

Ursit pentru b`iat
Pâine, sare s` ai \n cas`
Galbeni mul]i s` ai pe mas`!
S` ai noroc de copii
Cum sunt strugurii \n vii!
Când vei bate cu ciocanul
S` aduni m`lai [i banul!
Când vei striga „Maistor bun”
S` ias` lumea \n drum
Cazane s` le repari
|n buzunare bani s` ai!
|n general, lumea asociaz` rromii cu tot felul de vr`jitorii,
supersti]ii, ghicit, vindec`ri miraculoase. Nu se poate spune cât este
adev`r, cât fabula]ie, totu[i se p`streaz` diferite descântece care, se
spune, au efect. De exemplu, cel pentru deochi:
Ie[i deochi
Ie[i din ochi, ie[i deochi, din buric
Ie[i deochi, acum \]i zic!...
De-o fi deochi de la bab`
S` piar` degrab`!
De-o fi deochi de fat` mare
S` se duc` la pierzare!
De-o fi de la cel r`u
S`-l vindece Dumnezeu!...
S` fii v`zut de mul]i ochi
Iar tu s` nu ai deochi!
Ie[i deochi,
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Ie[i din ochi, ie[i din buric
Ie[i deochi, acum \]i zic!
{i s` te duci pe pustii
Tu pe-aici s` nu mai vii,
Prin pustiu s` r`t`ce[ti
Drumul s` nu-l mai g`se[ti!
Eu \]i dau „v`rsat de drac”
Deochi, eu \]i vin de hac!
La acest descântec se asocia stinsul de c`rbune sau, \n cazuri
mai grave, de cositor topit..
Exist` o team` de deochi [i de aceea, mamele rrome f`ceau o
cruce cu c`rbune pe fruntea copilului când \l scoteau afar`, iar fetele
frumoase \[i ridicau col]ul de la poal` [i cu acesta \n mân` \[i f`ceau
cruce.
Rromul este ghidat \n via]` de numeroase supers]i]ii:
Nu se \ntoarce din drum;
Nu merge de dou` ori pe aceea[i c`rare;
Dac` este nevoie s` se \ntoarc` \n punctul de plecare, mai
bine face un ocol;
La r`scruci merge numai \nainte, fiind convins c` a[a evit`
nenorocirile ap`rute \n drum [i multe altele, diferite uneori de la
neam la neam.
Activit`]ile extra[colare sunt cele la care copiii particip`
dezinhiba]i de grija temelor [i notelor, se simt ei \n[i[i, \[i pot
manifesta personalitatea. De aceea, spectacolele [colare constituie
cel mai bun prilej pentru prezentarea specificului etnic prin dans,
muzic`, costume. Folosind caseta cu cântece rrome [i cu un
instructor de dans din cadrul comunit`]ii, copiii pot \nv`]a [i prezenta
dansuri specifice \n cadrul unor spectacole la care s` participe copii
[i p`rin]i din toate etniile din [coal`. Astfel, cunoa[terea dep`[e[te
cadrul strict al [colii [i intr` \n comunitatea mai larg`.
De asemenea, acolo unde exist` interes, se pot organiza
cercuri de arte tradi]ionale, lucr`rile putând fi apoi expuse \n [coal`
sau chiar \n afara ei, \n comunitate.
Cercurile de desen/pictur` [i de muzic` reprezint` o
continuare [i dezvoltare a talentelor copiilor, iar temele discutate la
disciplinele respective \n cadrul programului [colar pot fi extinse,
aprofundate [i exploatate spre folosul tuturor copiilor.
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Voluntarii organiza]iilor neguvernamentale care au \n
preocup`rile lor \mbun`t`]irea accesului la educa]ie al tuturor copiilor
pot deveni un sprijin important \n aceste activit`]i, la fel ca [i tinerii
studen]i rromi. Pentru aceasta trebuie s` existe o bun` informare [i
cunoa[tere a poten]ialului comunit`]ii respective, ca [i interes din
partea cadrelor didactice s` mobilizeze aceste resurse pe baza unui
plan de educa]ie multicultural` stabilit cu manifest`ri [i termene
precise pentru activit`]ile extra-[colare.
|n activitatea de educa]ie multicultural` trebuie pornit de la
ceea ce copiii cunosc, de la opiniile [i experien]ele lor [i pe aceast`
baz` s` le permitem s` caute [i s` descopere \mpreun` noi idei [i
experien]e. Aceast` educa]ie este un proces continuu care se
bazeaz` [i pe activit`]ile practice, mai u[or de \n]eles de c`tre copii,
constituind instrumente \n procesul de \nv`]are a grupului. Câteva
astfel de activit`]i/jocuri, prezentate mai jos, pot face atractiv` [i
interactiv` educa]ia multicultural`.

1. Basmele lumii
Activitatea este folosit` pentru a stârni curiozitatea pentru alte
culturi [i popoare, pentru a con[tientiza prejudec`]ile pe care le
avem fa]` de alte etnii.
Profesorul \mparte elevii \n 3 grupe [i d` fiec`rui grup câte un
basm ales din ]`ri diferite. Timp de 15-20 minute copiii le citesc [i
\ncearc` s` ghiceasc` originea basmelor. Se discut` apoi \n plen
opinia fiec`rui grup. Pe ce s-au bazat când au decis apartenen]a
basmului, ce percep]ii au despre poporul c`ruia \i apar]ine basmul,
de unde au informa]iile respective, sunt corecte sau nu percep]iile
lor, care sunt valorile morale ale basmului, deci ale poporului
respectiv.
Se va pune accent pe diferen]ele dintre tradi]iile popoarelor,
dar [i pe aspectele comune (binele \nvinge r`ul, de exemplu).
Pentru activitatea urm`toare, \ntr-o clas` cu copii de etnii
diferite, li se poate cere acestora s` prezinte un basm specific.

2. Imagini, stereotipuri, prejudec`]i
Trei echipe particip` la activitate. Unui copil din fiecare grup i
se d` un cuvânt, pe care s`-l reprezinte grafic (desen) iar colegii din
grupul lui trebuie s` ghiceasc` ce cuvânt este reprezentat.
Desenatorul nu are voie s` vorbeasc`, cu excep]ia confirm`rii
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r`spunsului corect, iar membrii echipei fac doar propuneri, nu au voie
s` pun` \ntreb`ri. La g`sirea r`spunsului, echipa ova]ioneaz`.
Desenele se afi[eaz` apoi pe tabl` [i se discut`: dac` imaginile
corespund sau nu realit`]ii, dac` sunt negative sau pozitive [i ce
efecte pot avea asupra noastr` sau a altora, sunt sau nu stereotipuri,
de unde provin ele.
Sugestii pentru cuvinte de desenat: Rasism, Diferen]`,
Educa]ie, Refugiat, Conflict, Un ]`ran, S`r`cie, Un japonez, Un
african, Un turist, Un arab, Egalitate

3. Crearea [tirilor
Acela[i eveniment poate fi diferit interpretat de oameni diferi]i.
Se experimenteaz` cum se poate descoperi un eveniment,
cum poate deveni tenden]ios un reportaj, cum putem fi aten]i asupra
deform`rii percep]iilor proprii.
Grupul se \mparte \n dou` echipe. Se prezint` un eveniment
real sau imaginar care implic` un conflict \ntre dou` grupuri cu stiluri
de via]` [i culturi diferite. Primul grup trebuie s` prezinte evenimentul
\ntr-o mic` scenet`. Grupul al doilea reprezint` reporterii de
televiziune care, dup` ce au asistat la eveniment \[i „redacteaz`”
[tirea pentru televiziune, dar separat, f`r` a discuta \ntre ei. Apoi, \n
3 minute, o prezint` \n fa]a celorlal]i copii. Dup` ce to]i reporterii [iau \ncheiat transmisiile, foile cu [tirile respective se a[eaz` pe tabl`,
se compar` relat`rile [i fiecare spune ce a \nv`]at din acest joc. Ce
a fost u[or sau greu de re]inut, dac` [i-au amintit tot evenimentul,
dac` au ad`ugat lucruri nereale etc. Actorii sunt [i ei \ntreba]i dac`
a fost redat fidel evenimentul, unde s-a omis sau exagerat ceva.
Conduc`torul activit`]ii s` fie preg`tit cu exemple de [tiri
prezentate p`rtinitor.
|ntr-o activitate ulterioar`, copiii pot monitoriza ziarul local sau
postul local TV [i pot aduce singuri exemple.

4. Familia mea
Teme abordate: egalitate [i diversitate, asem`n`ri [i diferen]e
dintre oameni.
|n grupuri de 4 - 6 copii, ace[tia vorbesc despre familiile lor,
r`spunzând la \ntreb`ri cum ar fi câ]i membri are familia, câ]i fra]i,
câte surori, ce lucreaz` tata, ce lucreaz` mama, cum \]i petreci
duminica, dac` \]i spune mama pove[ti, ce flori \i plac mamei, dac`
ai grij` de fra]i [i surori.
32

Apoi discut` despre ce au \n comun [i ce \i diferen]iaz`, dac`
sunt mai mul]i \n aceea[i situa]ie, ce influen]eaz` o anumit` situa]ie.
Activitatea poate fi mai vesel` dac` participan]ii \[i ilustreaz` [i
prin desene via]a de familie.

5. A c`uta asem`n`ri [i a descoperi diversitatea
Copiilor li se d` s` completeze un chestionar având
urm`toarele:
M-am n`scut \n...
Sunt brunet/`...
Sunt blond/`...
Am fra]i...
Am surori...
Am [i fra]i [i surori...
Floarea mea preferat` este...
Religia mea este...
Muzica mea preferat` este...
Materia mea preferat` este...
|mi place la munte...
|mi place la mare...
Dup` 15 - 20 minute pentru completare, copiii trebuie s` caute
pe cei cu care se aseam`n`, dac` nu total, la un num`r cât mai mare
de r`spunsuri.
Profesorul comenteaz` diversitatea de r`spunsuri, subliniind,
\n acela[i timp c` ei formeaz` un colectiv – clasa – \n care to]i sunt
elevi egali, care se \n]eleg \ntre ei.

6. Eroii prefera]i
Grupuri de 5-6 copii. Un copil din fiecare grup se gânde[te la
trei eroi prefera]i, pe care-i dezv`luie grupului explicând motivele
pentru care i-a ales. Fiecare grup scrie pe o hârtie numele celor trei
eroi, na]ionalitatea lor [i domeniul \n care ace[tia sunt faimo[i, apoi
\i prezint` celorlalte grupuri.
Se comenteaz` – ce erou e cel mai des \ntâlnit, care este o
surpriz`, dac` este vreo tendin]` privind na]ionalitatea sau sexul, de
ce apreciem pe unii mai mult decât pe al]ii, dac` sunt considera]i eroi
universali sau nu [i de ce.
Profesorul poate propune o personalitate din domeniul luptei
contra rasismului, antisemitismului sau alt domeniu al drepturilor
omului [i cere copiilor s` se documenteze asupra acesteia [i s`
preg`teasc` o festivitate.
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7. Fiecare imagine spune o poveste
Tema: percep]iile noastre sunt deformate [i se pot lua decizii
f`r` a avea toate informa]iile necesare.
Se selecteaz` o fotografie legat`, s` spunem, de problema
discrimin`rii rromilor. Se taie \n dou`, astfel \ncât luat` separat,
fiecare parte s` aib` un \n]eles diferit, propriu dar când sunt puse
\mpreun` s` \nsemne cu totul altceva. Se d` câte o parte a
fotografiei celor dou` grupuri [i dup` 10 minute de gândire, fiecare
grup trebuie s` prezinte povestea fotografiei lui. Apoi se d` [i
cealalt` jum`tate [i se cere grupurilor s`-[i revizuiasc` impresia.
Se cere apoi copiilor s`-[i spun` p`rerea despre subiectul
fotografiei, cine erau oamenii, unde erau, ce f`ceau, de ce erau
acolo, de ce [i-au imaginat unele lucruri mai degrab` decât altele,
dac` [i-au schimbat p`rerea când au v`zut fotografia \ntreag`, cum
se pot face aprecieri gre[ite pe baz` de informa]ii incomplete.

8. |mp`rt`[ind discriminarea
Tema: manifestarea prejudec`]ilor [i a discrimin`rilor \n
societatea noastr`, cum se trateaz` situa]iile delicate.
Se cere elevilor s` se gândeasc` la o situa]ie \n care s-au
sim]it discrimina]i (\nainte se explic` semnifica]ia no]iunii de
discriminare) [i s` o descrie pe ½ coal` de hârtie.
Se lipesc toate biletele pe tabl`, apoi copiii aleg una spre
dezbatere. Cel a c`rui situa]ie a fost aleas` descrie \n detaliu ce s-a
\ntâmplat. Apoi se discut` cu elevii despre cum a ap`rut situa]ia [i ce
s-a \ntâmplat de fapt, cum s-a sim]it persoana discriminat`, cum s-a
sim]it cel care a f`cut discriminarea, dac` existau motive pentru
persoana \n cauz` s` se simt` discriminat`, cum au reac]ionat cei
din jur, ce ar fi f`cut grupul dac` ar fi fost \n aceea[i situa]ie. Se
subliniaz` care sunt cele mai frecvente motive pentru discriminare,
de ce exist` ea, unde se \nva]` acest comportament, cât de
important este s` se \nfrunte discriminarea.

9. Drag` prieten/ `
Sunt copii c`rora le este mai greu s` se exprime oral.
Redactarea unei scrisori poate fi o cale mai bun` de a spune ce
gânde[ti. Tema scrisorii trebuie s` fie o \ntâmplare din via]a copiilor
[i s` conduc` la discu]ii privind solidaritatea, egalitatea, respectul
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reciproc, nediscriminarea. Un copil (sau mai mul]i) din minoritatea
rrom`, (sau/[i alte minorit`]i care sunt \n clasa respectiv`) va fi rugat
s` scrie o scrisoare acas` (poate fi despre o violen]` suferit`, despre
cum se poart` cu el vecinii sau colegii, despre o nemul]umire avut`)
care se va \ncheia cu \ntrebarea „Care este p`rerea ta?” sau „Po]i s`
m` aju]i \n aceast` situa]ie?” A doua zi, autorul cite[te scrisoarea \n
fa]a colegilor, iar ace[tia vor scrie r`spunsurile pe hârtie [i apoi le vor
citi pentru grup.
Se discut` solu]iile propuse, fiecare este \ntrebat de ce a ales
aceast` solu]ie [i nu alta, ce \nv`]`minte se pot trage, ce drepturi au
fost \nc`lcate.

10. Etichetele
Te intereseaz` ce spun [i ce gândesc colegii despre tine?
Jocul urm`re[te s` eviden]ieze stereotipurile care ne
influen]eaz` gândirea [i comportamentul.
Copiii se \mpart \n grupe de 8 - 10 persoane. Se completeaz`
bilete de hârtie (1/4 coal`) cu numele fiec`rui participant din grup`.
Bile]elele trec de la o persoan` la alta [i fiecare caracterizeaz` pe cel
al c`rui nume este scris cu un singur cuvânt (ex. iste], lene[,
prietenos, nerespectuos, curat, amabil, cert`re] etc.)
Dup` ce toate etichetele au fost completate se lipesc pe tabl`
sau pe un perete. Fiecare copil cite[te cele scrise de colegi [i \[i
spune p`rerea dac` el consider` reale sau nu calificativele
respective, eventual explic` de ce i se potrive[te – sau nu – o
anumit` caracterizare.
Profesorul urm`re[te s` evite posibilele conflicte \ntre copiii,
explicându-le acestora dac` este vorba de o prejudecat` sau de
necunoa[terea situa]iei reale. Jocul poate genera emo]ii puternice [i
de aceea profesorul trebuie s` intervin` când este cazul.

11. Linia istoriei
Educa]ia multi [i intercutural` trebuie s` promoveze o
interpretare a istoriei care s` ia \n considera]ie perspective diferite, o
percep]ie l`rgit` asupra lumii. Astfel se stârne[te curiozitatea fa]` de
istoriile [i culturile altor popoare.
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Profesorul deseneaz` pe tabl` un calendar pentru câteva
secole.
X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI XVII XVIII XIX

XX XXI

Fiecare copil este invitat s` se gândeasc` la trei date istorice
foarte importante pentru cultura lui [i s` le scrie pe tabl`, \n dreptul
secolului corespunz`tor, f`r` a spune despre ce este vorba.
Apoi, copiii sunt \ntreba]i dac` recunosc semnifica]ia datelor
respective. Dac` nu, cel care le-a ales le va explica [i va spune care
este semnifica]ia deosebit` pentru el [i cultura lui. Pot fi marcate [i
s`rb`tori importante, evenimente religioase etc.
Profesorul trebuie s` sublinieze necesitatea de a cunoa[te [i
istoria celuilalt, nu doar a etniei de origine, pentru a fi feri]i de
etnocentrism [i de excludere a minorit`]ii.
Not`: Organizarea unor astfel de activit`]i, diversificarea lor,
imaginarea altora [i mai atractive depind de dorin]a cadrului didactic
de a se implica \n educarea multicultural` a copiilor, de asigurarea
unui climat prietenesc \n clas`, f`r` conflicte generate de
discrimin`ri, situa]ie care va contribui la aducerea [i men]inerea \n
[coal` a copiilor din familii dezavantajate, \n special rromi, care astfel
se vor sim]i cu adev`rat egali cu colegii majoritari, având [i
posibilitatea de a-[i cunoa[te mai bine, de a-[i p`stra [i dezvolta
identitatea cultural`.
De asemenea, trebuie re]inut c` acestea sunt doar câteva
sugestii, care, trebuie adaptate vârstelor de \n]elegere ale copiilor [i
care pot sau nu s` fie folosite. Cadrele didactice cu interes [i
imagina]ie pot avea idei mult mai bune [i cu impact mai mare la copii.
|ns` un lucru trebuie precizat: dac` vrem cu adev`rat s`
educ`m o genera]ie cu adev`rat democratic`, european`, cu o
mentalitate nou` \n care discriminarea s` nu-[i aib` locul, atunci
educa]ia multi/intercultural` trebuie \nceput` de foarte devreme,
chiar de la gr`dini]`, când copiii au \nc` puritatea dat` de vârst` [i
nepoluat` de mediul \n care tr`iesc.
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Test de verificare a cuno[tin]elor elevilor
Ce etnii cunoa[te]i \n jude]ul nostru?
___________________________________
___________________________________
Prin ce se deosebe[te o etnie de alta?
___________________________________
___________________________________
Da]i exemple de fenomene de discriminare?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ce drepturi ale minorit`]ilor trebuie respectate?
___________________________________
___________________________________
Cum a influen]at cultura rromilor cultura universal` [i româneasc`?
Da]i câteva exemple
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Ce drepturi ale copiilor cunoa[te]i?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Aceste drepturi sunt valabile pentru to]i copiii, inclusiv cei de alte etnii
sau cunoa[te]i cazuri \n care ele nu sunt respectate?
Da]i exemple:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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