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I. INTERCULTURALITATE.
CÂTEVA CLARIFIC{RI NECESARE
(Filip Stanciu)
Educa\ia intercultural[ este, de o manier[ uzual[,
integrat[ în ceea ce numim generic „noile educa\ii”,
definit[ în literatura de specialitate ca fiind, ca de altfel
toate celelalte, „r[spunsuri ale sistemelor educa\ionale la
imperativele lumii contemporane”1.
Avantajul evident al „noilor educa\ii” rezid[ din faptul
c[, `n aceast[ perspectiv[, con\inuturile lor specifice sunt
integrabile la toate nivelurile, dimensiunile §i în toate
formele educa\iei. Astfel, educa\ia intercultural[ este
adaptabil[ la nivelul fiec[rei dimensiuni a educa\iei
formale, în func\ie de particularit[\ile acesteia, dar §i de
„ciclurile vie\ii” §i de condi\iile sociale specifice fiec[rui
sistem educa\ional. Mai mult, metodologiile de
valorificare a educa\iei interculturale vizeaz[ toate
dimensiunile (intelectual[, moral[, tehnologic[, estetic[,
fizic[) §i toate formele educa\iei (formal[, informal[,
nonformal[). Procesul, declan§at astfel, stimuleaz[
trecerea de la demersuri specifice la abord[ri globale,
interdisciplinare, ce permit aprofundarea unor probleme
sociale, care cer solu\ii concrete, cum ar fi: pacea,
democra\ia, justi\ia social[, dezvoltarea mediului,
protejarea copiilor §i a tinerilor etc. Este evident faptul c[
1

G. V[ideanu, A. Neculau, (cord.), Noile educa\ii, Ed.Didactic[ §i Pedagogic[,Bucure§ti,1986, p.17.
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în sfera educa\iei interculturale î§i g[sesc locul §i
rezolv[rile adecvate: problematica copiilor, a elevilor §i a
tinerilor romi. Luând în considera\ie jaloanele de
principiu ale acestei abord[ri, acceptate cvasi – unanim,
merit[ inserate aici cuvintele lui Henri – Irenee Marrou:
„Fecunditatea cunoa§terii rezid[ cu prec[dere în dialogul
pe care îl instituie în noi, între Acela§i §i Cel[lalt. Am
devenit destul de diferi\i de p[rin\ii no§tri pentru faptul
c[ educa\ia, care a fost a lor, ne apare în mare m[sur[ sub
categoria Celuilalt: îns[, destule lucruri, care se opun fie
practicii, fie aspira\iilor noastre, ne pot surprinde la ea
(educa\ia – n.a.) în mod profitabil”2.
1. Interculturalitatea în educa\ia institu\ional[
O sumar[ analiz[ prilejuit[ de desf[§urarea cursurilor
de istoria §i tradi\iile romilor, efectuat[ pe un num[r de
40 de participan\i, schi\eaz[ orizontul de a§teptare al
viitoarelor cadre didactice din înv[\[mântul destinat
copiilor romi. Trebuie remarcate, de la bun început,
tendin\a de achizi\ii cognitive, factuale, despre istoria
etniei, evolu\iile în timp §i spa\iu ale grupului etnic
respectiv, dinamica raporturilor cu popula\ia majoritar[
etc. Nu mai pu\in evident[ este §i tendin\a construirii, în
parametrii unui cli§eu frecvent utilizat (cel al istoriei
popula\iei majoritare), a unei istorii numai în jurul
antagonismelor manifeste sau tacite dintre romi §i
2

Henri – Irenee Marrou, Istoria educa\iei în Antichitate, Bucure§ti, Ed. Meridiane, 1997, p. 13.
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popula\ia majoritar[, ceea ce ar justifica mi§carea actual[
de emancipare a acestora. Cu alte cuvinte, interculturalitatea este realizabil[ – în opinia subiec\ilor no§tri –
prin cultivarea, în actul pedagogic, numai a diferen\ei.
Mai mult, exist[ o serie de teoretiz[ri, utilizate de c[tre
agen\ii sociali angrena\i efectiv sau numai teoretic în
educa\ia copiilor romi: educa\ia §colar[ duce, în mod
automat, la asimilare; educa\ia familial[ este mai
eficient[ decât cea §colar[; educa\ia comunitar[ nu î§i
face sim\ite efectele; familia rom[ nu este interesat[ de
parcursul §colar al copilului; toate manifest[rile negative
prezente în societate se datoresc lipsei de educa\ie etc.
În schimb, nu este mai pu\in adev[rat faptul c[
programele §colare comport[ o alt[ abordare pedagogic[:
cea a apropierii. Un exemplu semnificativ este programa
de Istoria §i tradi\iile romilor (clasele a-V-a — a-VIII-a).
Selectiv, oferim, ca exemplu, obiectivele programei:
•Cunoa§terea adev[rului istoric privind complexitatea §i specificul rela\iilor romilor din spa\iul
românesc cu popula\ia majoritar[;
•Promovarea încrederii §i a respectului la nivel
interetnic;
•Recuperarea memoriei grupului etnic respectiv.
Apare, astfel, o „provocare” major[, de natur[
subiectiv[, pentru to\i actorii actului pedagogic (elevi,
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profesori §i, nu în ultim[ instan\[, p[rin\i): cât? §i, mai
ales, ce? înva\[ copiii no§tri la §coal[. Acestei provoc[ri
încearc[ Ghidul s[-i dea un posibil r[spuns pertinent în
condi\iile date grupului \int[: copiii §i tinerii romi.
2. Finalit[\i, obiective generale §i specifice în
înv[\[mântul destinat romilor
Din aceast[ perspectiv[, „profilurile de ie§ire” sau
„portretele”, denumiri sub care sunt cunoscute, în
literatura de specialitate, profilurile de formare, sunt
definite ca ansamblul de cuno§tin\e, competen\e §i
atitudini pe care elevii ar trebui s[ le interiorizeze la
sfâr§itul unei unit[\i/perioade/ciclu §colar.
În acest sens, pentru subiectul nostru, am ales o
variant[ de profil de formare, prezent[ în literatura
pedagogic[ româneasc[, care fundamenteaz[ întregul
proces de regândire a ±colii Române§ti de dup[ 1990 §i
care, în opinia noastr[, este cel mai apropiat de exigen\ele
actuale3.
Educa\ia de baz[ §i cea secundar[ au scopul de a-i
sprijini pe tineri în descoperirea §i valorificarea propriilor
disponibilit[\i intelectuale, afective §i fizice, necesare fie
continu[rii studiilor, fie integr[rii armonioase în via\a
societ[\ii. Profilul de formare este structurat, relativ
tradi\ional, pe un set de cuno§tin\e, capacit[\i §i
aptitudini4. Prezent[m, sintetic, aceast[ variant[ a
3

Al. Cri§an, Profiluri de formare §i obiective transdisciplinare pentru înv[\[mântul general, Revista de Pedagogie,
nr. 3-4/1994, p. 45. Evident, am operat o selec\ie a notelor distinctive ale profilului de formare.
4
Daniel Oghin[, Filip Stanciu, Olga – Doina ±tef[nescu, Obiective transdiciplinare pentru înv[\[mântul
gimnazial, Revista de Pedagogie, nr. 3-4/1994, p. 46–48.
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profilului de formare, care corespunde – cum spuneam mai
sus – exigen\elor procesului instructiv – educativ actual,
viabil pentru întregul sistem educa\ional din România:
a. Cuno§tin\e:
•Cunoa§terea limbii oficiale §i, respectiv, a limbii
materne în cazul minorit[\ilor etnice;
•Cunoa§terea la un nivel acceptabil a unei limbi
str[ine de larg[ circula\ie;
•Cunoa§terea valorilor reprezentative ale culturii
proprii, ale celei na\ionale §i universale;
•Cunoa§terea istoriei etniei, a istoriei na\ionale §i a
momentelor semnificative din istoria lumii;
•Cunoa§terea mediului natural al comunit[\ii, al \[rii
§i al altor spa\ii geografice;
•Cunoa§terea problemelor esen\iale ale vie\ii
societ[\ii actuale.
b. Capacit[\i (disciplinare, de tip metodologic)
•Capacit[\i intelectuale: observarea de fapte,
fenomene, procese; analiza §i sinteza; operarea cu
fapte, concepte, simboluri; compararea unor fapte
sau experien\e; generalizarea, extrapolarea,
interpretarea de fapte, fenomene sau procese;
•Capacit[\i de comunicare: adaptarea la elementele
situa\iei de comunicare; realizarea de mesaje orale/
scrise coerente §i corecte; descrierea unor situa\ii,
fapte, fenomene sau procese; exprimarea ideilor
proprii, a unor opinii, a observa\iilor critice; puterea
10

de argumentare §i persuasiune; utilizarea adecvat[
a limbajului de specialitate;
•Capacit[\i de ac\iune §i inser\ie social[: în\elegerea
situa\iilor concrete în cadrul c[rora intr[ în joc
diverse categorii de fapte; utilizarea tehnicilor
informatice; creativitate §i disponibilitatea de a
aborda situa\ii noi.
c. Atitudini fundamentale:
•Apartenen\a la o comunitate na\ional[ §i general
uman[;
•Respectul fa\[ de valorile general umane, sociale,
culturale recunoscute ca atare de c[tre comunitatea
respectiv[, rigoare, obiectivitate, spirit critic.
Toate acestea sunt \inte de atins, rezultate dezirabile
ale educa\iei formale, general valabile §i acceptate unanim
de c[tre actorii actului educativ cât §i de c[tre beneficiarii
acestuia: copii, p[rin\i, comunitate etc.
3. Modalit[\i de implementare a noilor educa\ii
Implementarea noilor educa\ii presupune elaborarea
unor strategii pedagogice §i sociale, speciale care vizeaz[:
•P[trunderea în programele §colare §i universitare
sub forma unor recomand[ri sau module de studiu
independente, difuzate prin sistemele de comunicare
moderne: TV, radio, re\ele informatice etc.;
11

•Introducerea educa\iei interculturale în programele
educa\ionale ca alternative proiectate în diferitele
formule
pedagogice:
module
de
instruire
complementar[ (formal[ – nonformal[), ghiduri,
îndrum[ri metodologice, lucr[ri fundamentale
despre problemele mari ale lumii contemporane;
•Regândirea sistemelor de selectare §i de organizare a
informa\iei în cadrul unui curriculum, care, fie
introduce module specifice pentru educa\ia
intercultural[, integrate ca discipline distincte în
planul de înv[\[mânt, fie introduce con\inuturile
specifice „noilor educa\ii” în sfera mai multor
discipline printr-o abordare infuzional[5.
•Aceste educa\ii pot dezvolta §i o alt[ tendin\[ tipic[
proiectelor transdisciplinare: abordarea unei
discipline de înv[\[mânt cu contribu\ia unor
cuno§tin\e metodologice provenite din direc\ia
tuturor con\inuturilor integrate generic în formula
educa\ie intercultural[6.
În consecin\[, Ghidul se constituie într-un instrument de
lucru util abord[rilor din perspectiva educa\iei interculturale ca parte a „noilor educa\ii”, în procesul de proiectare
a unor demersuri pedagogice vizând ob\inerea de rezultate
calitativ superioare ale procesului instructiv – educativ.
5
6

George V[ideanu, Educa\ia la frontiera dintre milenii, 1988, Bucure§ti, Ed. ±tiin\ific[, p. 21.
Sorin Cristea, Dic\ionar de termeni pedagogici, Bucure§ti, Ed. Didactic[ §i Pedagogic[ R.A., 1998, p. 315.
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II. ROMII - EXCURS IMAGOLOGIC
(Vasile Ionescu)
1. Etnoculturile – Grupurile etnice minoritare
a. Abord[ri conceptuale ale etnoculturilor.
Grupurile minoritare etnice sau na\ionale reprezint[
un grup de oameni care interac\ioneaz[ cu alte grupuri
sau cu un grup majoritar, în termenii apartenen\ei lor la
un singur grup7.
Pentru a identifica caracteristicile generale §i
definitorii pentru conceptul de minoritate, se iau în
considera\ie patru tr[s[turi majore pentru grupul etnic,
§i anume: identificabilitatea, puterea, tratamentul
diferen\ial (discriminarea) §i con§tiin\a de sine8.
•Identificabilitatea este dat[ de tr[s[turile fizice §i
culturale care stau la baza statutului de minoritar,
tr[s[turi care pot fi definite §i interpretate social,
nefiind fixe, ci variabile. În absen\a unor astfel de
caracteristici de identificare, exist[, în timp,
posibilitatea de amestec cu restul popula\iei.
•Puterea se refer[ la §ansele minorit[\ilor de realizare:
accesul la slujbe, la educa\ie, la servicii de s[n[tate;
de obicei, grupurile minoritare ocup[ pozi\ii mai
dezavantajoase.
7

Romii formeaz[ un grup minoritar special, `n m[sura `n care ei au un statut minoritar dublu. Ei constituie o
comunitate etnic[ §i majoritatea apar\ine grupurilor dezavantajate social, Csaba Tabajdi, Raportul Situa\ia
juridic[ a romilor `n Europa, Adunarea Parlamentar[ a Consiliului Europei, martie 2002.
8
Anthony Gary Dworkin, Rosalind J. Dworkin, The Minority Report: An Introduction to Racial, Ethnic, and
Gender Relations, 1999.
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•Tratamentul diferen\ial (discriminarea) afecteaz[
§ansele §i stilul de via\[ ale minoritarilor,
presupunând tratarea inegal[ a minorit[\ii în raport
cu unele tr[s[turi, cum ar fi: apartenen\a etnic[,
religioas[, pozi\ia social[ etc. Termenul se refer[ la
comportamentul unei majorit[\i fa\[ de o minoritate
dominat[ §i implic[ prejudiciul adus unei persoane
sau unui grup.
•Con§tiin\a de sine a grupurilor minoritare se
formeaz[ treptat, grupul percepând similarit[\ile
pozi\iei lor, destinul comun. Prin con§tiin\a de sine
se afirm[ identitatea personal[ care se r[sfrânge
asupra grupului.
Ca atare, grupurile etnice sunt grupuri ale c[ror
membri împ[rt[§esc o mo§tenire unic[ social[ §i
cultural[, transmis[ de la o genera\ie la alta. Grupurile
etnice sunt, a§adar, acele grupuri sociale cu tradi\ii
culturale comune care au sentimentul identit[\ii ca
subgrup în cadrul societ[\ii dominante. Membrii acestor
grupuri difer[ de ceilal\i membri prin anumite tr[s[turi
culturale specifice: limb[ distinctiv[, religie, tradi\ii
folclorice (obiceiuri, îmbr[c[minte), tradi\ii culturale,
comportament sau mod de via\[.
Termenul - cheie în definirea minorit[\ilor etnice este
cel de cultur[. Cultura specific[ a unei minorit[\i etnice

14

(etnocultura) se define§te avându-se în vedere sistemul
în\elesurilor împ[rt[§ite §i dezvoltate într-un context
economic §i social, pe un fundal istoric §i politic specific.
Caracteristicile distinctive ale grupurilor etnice confer[
o distinctivitate anume §i o mare stabilitate în timp. Cele
mai importante caracteristici sunt urm[toarele:
•Limba distinctiv[ este o caracteristic[ ce opereaz[
diferen\ierea cea mai clar[ între grupurile etnice.
Cultura proprie este, în cea mai mare m[sur[,
men\inut[ de o limb[ proprie. Limba este, poate,
semnul cel mai distinctiv al unei comunit[\i etnice;
ea este, totodat[, §i o important[ barier[ în calea
intr[rilor din afar[ în respectiva comunitate9.
•Tradi\iile cultural-folclorice. În procesul de evolu\ie
istoric[ a unei popula\ii, aceasta §i-a dezvoltat un set
de obiceiuri legate de evenimentele importante ale
vie\ii (diferite s[rb[tori), cât §i o produc\ie artistic[
de tip folcloric specific[. Aceste tradi\ii culturalfolclorice, fiind legate mai mult de anumite momente
festive din via\a individual[ §i colectiv[, iar nu de
via\a curent[ supus[ unor for\e masive §i continue
de schimbare, manifest[ o foarte mare persisten\[,
fiind, în fapt, importante semne distinctive ale
etnicit[\ii. Practicarea lor reprezint[, de asemenea,
un factor de men\inere a coeziunii unei popula\ii cu
profil etnic. De multe ori, grupurile etnice se disting
9

Ie§irea este mult mai u§oar[ pentru c[ se realizeaz[ de regul[ în comunitatea majoritar[, mult mai lax[ ca profil
etnic, limba popula\iei dominante fiind §tiut[ §i de minorit[\i. Ie§irile spre alte comunit[\i etnice minoritare sunt
§i ele facilitate de limba dominant[ comun[.
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între ele §i prin apartenen\e religioase specifice.
•Modul de via\[ reprezint[ o stare foarte dinamic[,
determinat[ de schimb[rile tehnologice, economice,
social - politice mai generale. Exist[ îns[, în modul
de via\[, o serie de componente referitoare, în mod
special, la atitudinea individual[ fa\[ de via\[, la
strategia de a face fa\[ diferitelor probleme §i care
tind s[ prezinte un profil etnic marcat. Aceste
componente constituie, de fapt, materia prim[ a
stereotipurilor pe care popula\iile etnice §i le produc
unele despre altele.
•Caracteristicile fizice (rasiale), identificabile la
nivelul con§tiin\ei colective, sunt foarte adesea un
criteriu distinctiv.
b. Stereotipuri în abordarea unor etnoculturi:
cazul romilor
Minorit[\ile etnice §i religioase tind s[ polarizeze
împotriva lor majorit[\ile. Nu exist[ societ[\i care s[ nu-§i
supun[ minorit[\ile – toate grupurile prost integrate sau
pur §i simplu distincte – anumitor forme de discriminare,
dac[ nu de persecu\ie. Atitudinile cele mai influen\ate de
mentalit[\i sunt acelea care c[l[uzesc oamenii §i
grupurile sociale spre ac\iuni specifice societ[\ilor în care
tr[iesc, ac\iuni care privesc conservarea §i dezvoltarea
structurilor economice, politice §i sociale, dar, în acela§i
16

timp, au puternice rezonan\e asupra mentalului colectiv.
E. Goffman consider[ c[: „Orice societate î§i are ierarhia
social[ proprie - revelatoare pentru structurile §i
mentalit[\ile ei (…) Mentalitatea este, f[r[ îndoial[, ceea
ce se schimb[ cel mai încet în societ[\i §i în civiliza\ii dar, în ciuda unor rezisten\e, a unor întârzieri §i decalaje,
ea este silit[ s[ urmeze, s[ se adapteze transform[rilor
din infrastructur[”10. Transform[rile din infrastructur[ se
conformeaz[, în acela§i timp, cu mentalitatea
principalelor atitudini manifestate într-o societate dat[.
E. Goffman face, de asemenea, distinc\ie între identitatea
social[ §i identitatea personal[. Aceasta din urm[ este o
combina\ie între unicitatea întrupat[, relativ coerent[, §i
o serie de fapte specific individuale, organizate ca o istorie
sau o biografie personal[. Exist[ trei versiuni ale teoriei
etichet[rii: în cea dintâi, se afirm[ c[ înc[lcarea regulilor
este o chestiune de rutin[ §i endemic[, devenind deviant[
doar atunci când este etichetat[ autoritar ca atare; în a
doua versiune, c[ autorii devin devian\i deoarece sunt
astfel eticheta\i; iar în cea de-a treia, c[ rata devian\ei
depinde de activit[\ile institu\iilor de control social.
Teoria etichet[rii pune accentul pe devian\[ secundar[,
pe procesul prin care oamenii sunt identifica\i ca devian\i
§i ajung s[ se identifice ei în§i§i ca devian\i.
În ceea ce prive§te identitatea social[ §i cea personal[,
trebuie remarcat faptul c[ toate identit[\ile umane sunt
10

Erving Goffman, Stigma, Notes on the Management of a Spoiled Identity, p. 150.
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identit[\i sociale, pentru c[ sunt `mp[rt[§ite de o
colectivitate, de un grup. <Grupul este <mediul” care
formeaz[ anturajul individului §i-i condi\ioneaz[
memoria. (...) Memoria colectiv[ comand[ celei
individuale”11.
<Cultura ru§inii” §i a „\apului isp[§itor” (O Lajaimos)
În istoria §i filozofia culturii, dar §i în psihologie,
sociologie §i antropologie, ru§inea este, de regul[,
discutat[ împreun[ cu vina. E. R. Dodds, în cartea <The
Greeks and the Irrational”(1951), distinge între culturi
ale ru§inii §i culturi ale vinei, reluând o mai veche
dihotomie cultural[ propus[ de Ruth Benedict (Patterns
of Culture, 1935). În primul context, caracteristica este
tensiunea dintre impulsul individual §i presiunea
conformismului social, tensiune care face ca ceea ce îl
expune pe individ dispre\ului sau batjocurii semenilor s[
fie resim\it ca insuportabil. A te face de ru§ine, prin
ie§irea din normele §i codurile prevalente, reprezint[
maxima primejdie în via\a social[. În al doilea context,
vina este rezultatul e§ecului în tentativa de a te ridica la
în[l\imea propriei autoimagini, bazat[ §i ea pe valorile
Celuilalt. Desigur, separa\ia celor dou[ tipuri – ideale,

11

Adrian Nicolau, Memorie colectiv[ §i uitare, Revista de studii “Than rromano”, Editura Aven Amentza, 2000.
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ru§inea §i vina, este greu de operat în toate situa\iile, iar
Dodds previne asupra caracterului ei relativ12.
În capitolul dedicat identit[\ii deteriorate sau
stigmatizate, E. Goffman interpreteaz[ modul în care
individul gestioneaz[ discrepan\ele dintre <identitatea
(social[) virtual[” - cum apare în ochii altora în cursul
interac\iunii, deseori pe baza unor indicii superficiale,
stereotipe - §i identitatea real[. Indivizii cu o identitate
real[ compromis[ doresc s[ fie <virtual normali”,
internalizarea stigmatului cre]nd o falie între virtual §i
real, `ntre stima / imaginea de sine §i stigma / ura de sine,
ru§inea care o înso\e§te, sau care ar înso\i descoperirea
<defectului” de c[tre al\ii, provoc]nd dramatice conflicte
interioare, crize §i glis[ri atitudinale.
<Sclavia \ig[neasc[”, pân[ dup[ jum[tatea secolului
al XIX-lea, a fost un caz de segregare §i de
marginalizare istoric[. Dup[ Dezrobire, neincluderea
romilor în politicile publice ale moderniz[rii Rom]niei a
creat o diferen\iere de status §i rol care, în scurt timp, a
f[cut din <emancipa\i” un grup marginal, iar devian\a
(\apul isp[§itor), ca predic\ie autorealizatoare, a devenit
un fapt real. <|iganul §i cl[ca§ul / Au fost amoarea mea”,
sintagm[ clamat[ de Cezar Bolliac, în perioada
încerc[rilor de dezrobire, avea s[ r[mân[ o amintire
<romantic[”, elitele care i-au urmat, de la Theodor
12

Sorin Antohi, Civitas imaginalis – Istorie §i utopie în cultura român[, Ia§i, Ed. Polirom, 1999, p.149.
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Speran\ia la Ion Chelcea, fiind mai degrab[ predispuse s[
exhibe na\ionalismul populist inculcat maselor, sub
masca sintezei folclorului. <Minorit[\ilor religioase,
etnice, na\ionale nu li se repro§eaz[ niciodat[ propria lor
diferen\[, ci faptul c[ nu difer[ a§a cum ar trebui, la
limit[, faptul c[ nu difer[ deloc. Str[inii se dovedesc
incapabili s[ respecte <adev[ratele” diferen\e; sunt lipsi\i
de moravuri sau de gust, dup[ caz; sesizeaz[ incorect
diferen\ialul ca atare (…) Mecanismele ancestrale se
reproduc din genera\ie în genera\ie f[r[ s[ aib[ con§tiin\a
acestei perpetu[ri, adesea la un nivel mai pu\in letal
decât în trecut”13. De la cimilituri §i snoave la <bancurile”
contemporane, chiar dac[ unii actori ai victimiz[rii au
ie§it din scen[ (slujitorii bisericii, mica intelectualitate de
\ar[ etc.), stereotipurile §i prejudec[\ile se circumscriu,
peste timp §i spa\iu, acelora§i forme primitive de
excludere a alterit[\ii, cel vizat fie adoptând <m[§tile”
similarit[\ii, ca strategie de supravie\uire, fie abandonând lupta §i acceptând statusul §i rolul atribuit.
<A treia cale”, de afirmare §i de renegociere a diferen\ei,
scoate la iveal[ o întreag[ literatur[ neglijat[ de-a lungul
timpului: de la Heinrich von Wlislocki - <Poezia popular[
a romilor din Transilvania în secolul XIX”, publicat[ în
1790 §i reeditat[ în 2000, la Barbu Constantinescu,
<Probe de limba §i literatura \iganilor din România”,
publicat[ în 1878, republicat[ în 2001, pân[ la George
13

Rene Girard, |apul isp[§itor , Bucure§ti, Ed. Nemira, 2000.
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Potra, <Contribu\iuni la istoricul \iganilor din România”,
publicat[ în 1939, republicat[ în 2002, la care se adaug[
alte aproximativ 200 de titluri, toate constituindu-se într-o
etnocultur[ a diferen\elor §i a similarit[\ilor cu etnocultura
româneasc[14.
Specificitatea etnoculturii rome §i inaderen\a la
tiparele culturale consacrate au proiectat „poporul
nomad” (H. Wlislocki), pe tot parcursul traiectului istoric,
într-o (ne)recunoa§tere stereotip[ care a determinat
interac\iunile sociale dintre afectele, tranzac\iile §i
sensurile dialogului intercultural, antrenând reac\ii
dintre cele mai echivoce, atât la nivelul popula\iilor de
contact, cât §i - ca tehnic[ de supravie\uire - în chiar
fundamentele culturale ale memoriei §i personalit[\ii
individuale/colective rome. Exemple:
•distan\a de rol (social), în care individul se poate
elibera de constrângerile rolului impus §i s[
improvizeze alte strategii de supravie\uire, pentru a
transcede conduita prescris[;
•conflictul de rol (social), în care individul este
constrâns s[ joace simultan mai multe roluri, cel mai
adesea în contradic\ie cu propriile aspira\ii.
~n ambele cazuri, nesatisfacerea impulsurilor compulsive,
ca aspira\ii fire§ti la afec\iune §i reprezentare social[,
duce la o alienare a self-ului, la disperare nevrotic[, la o
14

a se vedea Bibliografie rom[ pe site-ul www.edu.ro/bibrrom.
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„via\[ de substitu\ie”15.
2. Romii – scurt excurs istoric
a. 1385 -1856. De la Rob, la Cet[\ean
Atesta\i documentar, ca robi domne§ti, m[n[stire§ti sau
boiere§ti, înc[ din primele documente ale cancelariilor
|[rilor Române (3 octombrie 1385, M[n[stirea Vodi\a),
romii16/ \iganii17 au fost supu§i, prin robie, unui tratament de
segregare18 institu\ionalizat[. Sclavia, ca form[ maxim[ a
excluderii (la noi, mo§tenire a unui context de sorginte
religioas[), a prezervat, în absen\a unor norme de educare
social[, un mental colectiv suprasaturat de prejudec[\i §i
stereotipuri discriminatorii: biserica interzicea c[s[toriile
mixte19, iar cimitirele erau separate. Dup[ legile20 \[rii, romii
erau considera\i în sfera bunurilor nemi§c[toare, schimba\i,
vându\i sau d[rui\i, servind ca unitate de schimb21, priva\i
15

Karen Horney, Personalitatea nevrotic[ a epocii noastre, 1937, Editura IRI, 1998.
Etnonimul „rom”, p[strat din limbile indiene §i utilizat continuu de c[tre vorbitorii romi ca autoidentificare,
al[turi de „sinti” (în spa\iul germanic) §i „kale” (în spa\iul hispanic), define§te o comunitate etnic[
transfrontalier[, cu limb[ §i cultur[ comun[ distincte.
17
Etnonimul „Athinganoi” (\igan etc.) ar reprezenta, dup[ unii autori, o corupere a etnonimului „cingar”,
desemnând o ipotetic[ popula\ie indo-aric[; dup[ al\ii, ar avea sensul de „p[g]n”, „de neatins”, eponim al ereziei
de sorginte manicheean[, activ[ `nc[ `n secolul X `n Imperiul Bizantin.
18
N. Peretz, Robia în legiuirile române (1934), sau Robia romilor în |[rile Române (2000).
19
<De se va dovedi, dup[ facerea nun\ii, c[ unul dintre so\i este rob, se desp[r\e§te nunta îndat[, ca §i cum s-ar fi
înt]mplat moarte” (Sobornicescul Hrisov, 1766), <Între oameni liberi §i robi nu se încheie c[s[torie” (Codul
Calimach, cap. II, 1814).
20
”|iganul este o persoanã ce atârn[ de altul cu averea §i familia sa”, v. Regulamentul Organic, 1831, cap. II.
21
„Deci eu am vândut numai gium[tate de \iganc[, cu partea ei ce ar fi având din copii, drept cincisprezece lei bani
vechi” (doc. din 1724); „am vândut al nostru drept \igan, anume Iona§cu fecior lui Ursu Piscoaei (…), drept un
poloboc de miare, pre\uit drept zece galbeni, cu feciorii lui ce-i va avea” (doc. din 1641); „o fat[ de \igan schimb
pentru o pereche de tingiri de aram[“ (doc.din 1800); „a se vinde printr-o licita\ie la amiaz[, un prim s[la§ de robi
sau sclavi \ig[ne§ti, cine se compun[ din 18 omeni, 10 b[ia\i, 7 femei §i 3 fete, în condi\ie fin[“ (doc. din 1852).
Ocaua de carne de rob, „în viu”, se vindea cu 2 galbeni, roaba (femeia) era cump[rat[ cu o treime mai pu\in decât
b[rbatul, iar copiii nevârstnici la jum[tate de pre\. G. Potra evalua pre\ul robilor între 8 - 20. 000 lei, în moneda
anului 1939.
16
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de orice drepturi §i îndatoriri.
În zorii edific[rii României moderne, procesul propriu–zis
avea s[ determine, în etape, abolirea robiei : Transilvania
§i Bucovina (1783), Moldova (1844, robii domne§ti §i
m[n[stire§ti; 1855, robii boiere§ti), Muntenia (1847, robii
domne§ti §i m[n[stire§ti; 1856, robii boiere§ti), Basarabia
(1861). Procesul f[cea parte din priorit[\ile mi§c[rii de
idei din acea vreme, dominat[ de nevoia asigur[rii
efective a drepturilor §i îndatoririlor cet[\ene§ti proclamate în 1789. Astfel, elve\ianul Guggsberg, într-un
memoriu publicat în 1841 la Ia§i, în prejma revolu\iei
pa§optiste, atrage aten\ia c[ „robia prezint[ cea mai mare
ru§ine pentru \ar[, pata cea mai neagr[ în fa\a str[inilor
(…); ve\i îndr[zni vreodat[ s[ v[ num[ra\i printre
neamurile civilizate, atât timp cât se va putea citi întrunul dintre jurnalele voastre: de vândut o \iganc[
tân[r[”22.
b. 1856 - 1942. De la Dezrobire, la Deportare
Pentru romi, chiar dac[ robia a fost desfiin\at[,
reformele guvernelor care au urmat nu au avut în vedere
§i integrarea politico-economic[ a acestora. Neinclus[ în
reforma agrar[ a domnitorului Al. I. Cuza, o parte a
popula\iei de romi a migrat sau a fost transferat[ în
mahalalele urbane, pentru prestarea de munci
22

Radu Rosetti, Scrieri, 1845: „Plecînd de la principiul c[ trupul robului este lucru al st[pînului, \igancele, fete
mari §i femei m[ritate în toat[ regula, în fa\a altariului, erau privite de st[pîn ca adev[rat[ carne pentru pl[cere”.

23

manufacturiere, servicii publice etc., cea mai mare parte
fiind abandonat[ în <no men’s land”-ul rural, ca mân[ de
lucru pentru latifundiari sau pentru a-§i practica
meseriile tradi\ionale. În acest context, absen\a
resurselor economice §i a propriilor institu\ii normativformative, care s[ permit[ emergen\a valorilor §i a
normelor personalizate, ca premise ale moderniz[rii, au
adâncit decalajul socio-cultural dintre popula\ia
majoritar[ §i comunitatea etnocultural[ rom[ §i a creat,
cum ar[tam mai sus, o diferen\iere de status §i rol care, în
scurt timp, a f[cut din <emancipa\i” un grup marginal.
Efectul a fost reinferiorizarea apartenen\ei etnice, o
rec[dere în statusul §i rolul anterior, fapt care a indus la
construc\ia unor alternative adaptative similare, ca e§ec
§i tendin\e, cu cele propuse / impuse istoric de cultura
dominant[:
•asimilare (<cultura ru§inii”)23, prin desolidarizare
etnic[ §i convertire simbolic[ la canonul românesc,
pentru includerea în competi\ia pentru resurse, în
care identitatea etnic[ era subiectul clivajelor
atitudinale (stigmat individual / colectiv, derapaj
existen\ial etc.);
•separare (contraacultura\ie), prin respingerea
normelor propuse / impuse de institu\iile formative
hegemonice, pentru grupurile care de\ineau o ni§[
de dezvoltare sau pentru care identitatea etnic[ era
23

Sorin Antohi, Civitas imaginalis – Istorie §i utopie în cultura român[, Ed. Polirom, 1999.
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obiectul exploat[rii unor resurse marginale;
Similar principiilor de drept otoman („dev§irme”),
pentru a accede la un status superior, singura cale a
devenit mobilitatea social[ individual[ („naturalizarea”),
prin renun\area la identitatea etnic[ §i afirmarea
simbolic[ a culturii vernaculare, romii fiind considera\i,
din punct de vedere cultural §i social, o <subcultur[”
parazitar[, un grup social marginal. Similar curentelor de
g]ndire ale Iluminismului, ca §i `n alte state europene,
`ncorporarea cultural[ a romilor §i excluderea diferen\ei
etnice a devenit o practic[.
O încercare de reglementare a situa\iei, în virtutea
prevederilor §i reglement[rilor „Tratatului pentru
minorit[\i” (1919, Paris), s-a f[cut prin Memoriul Adun[rii
Na\ionale a |iganilor din Transilvania (27 aprilie 1919,
Iba§fal[u / Dumbr[veni, jud. Sibiu), solicitându-se
statului român egalitate de §anse:
1. „de aici înainte, în toate actele oficiale române§ti, s[ nu
se mai foloseasc[ pentru noi §i urm[torii no§tri numirea
(porecl[) ca batjocur[ „\igan”;
2. „s[ fim §i noi considera\i întrutoate egali în drepturi §i
în datorii”;
3. „s[ fim primi\i la toate oficiile de stat §i biserice§ti –
culturale”;
4. „s[ fim §i noi §i urma§ii no§tri împ[rt[§i\i din p[mântul
care se va împ[r\i (…), spre a putea avea §i noi §i urma§ii
no§tri vatra noastr[ §i mo§ia care s[ ne lege pentru
25

totdeauna de mo§ia româneasc[ pentru care §i înainta§ii
no§tri au muncit, p[timit §i sângerat §i pentru care
urma§ii no§tri ar aduce toate jertfele ce li se vor cere”.
În perioada interbelic[, cu concursul §i sub patronajul
unor institu\ii §i personalit[\i (de la Patriarhul Miron
Cristea, la O. Goga §i Corneliu Zelea Codreanu), diferite
grupuri de presiune („Înfr[\irea neorustic[”, „Societatea
General[ a Romilor”, <Uniunea General[ a Romilor” etc.)
au reiterat includerea politico-economic[ a romilor în
via\a comunit[\ii, propunând §i drepturi specifice / etnice:
<Vom st[rui mereu pentru ca forurile competente s[
doneze un teren, ca s[ cl[dim pe el un mare c[min, în care
s[ fiin\eze: un dispensar, un serviciu de contencios, un
ateneu popular, un ad[post pentru romii sosi\i în mod
temporar din provincie, o gr[dini\[ de copii, o sal[ de
adunare §i legiferare a exercit[rii meseriei de l[utari (…)
înfiin\area de biblioteci, atenee, spitale, c[mine, cantine,
a unei universit[\i \ig[ne§ti; editarea unei gazete” 24. Pe
durata existen\ei asociative a mi§c[rii de emancipare a
romilor, între 1934 §i 1938, au fost editate cinci reviste
rome, au ap[rut c[r\i semnificative (George Potra,
<Contribu\iuni la istoricul \iganilor din România”,
Bucure§ti, 1939; Ion Chelcea, <|iganii din România –
monografie etnografic[”, Bucure§ti, 1944 etc.), s-a
constituit o elit[ reprezentativ[ pentru cei 784.783 de
cotizan\i ai celor 454 de subfiliale.
24

Mo\iunea Congresului romilor, 9 octombrie 1933.
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c.1942-1944. Deportarea romilor `n Transnistria
Premisele de sintez[ a similarit[\ii §i diferen\ei cu
cultura dominant[, propuse de asocia\iile romilor, actuale
§i ast[zi, au fost blocate de ascensiunea fascismului §i de
interzicerea oric[rei reprezent[ri etnice.
<Peciunginea \ig[neasc[” (Simion Mehedin\i) urma s[ fie,
conform teoriilor rasiale, extirpat[ din corpul na\iunii
române. O legisla\ie rasial[ fusese adoptat[ în 1938 de
Guvernul Goga-Cuza, f[r[ a fi abrogat[ de guvern[rile
ulterioare. Înc[ din noiembrie 1940, Ministerul de
Interne, la recomandarea Ministerului S[n[t[\ii,
interzisese romilor „nomazi” deplasarea, pe motivul c[
transmit tifos. Un decret regal din 1942 trasa liniile
spolierii, prin Centrul na\ional de românizare, §i desemna
criteriile de deportare, prin Legiunile de jandarmi §i
Poli\ie ale Ministerului de Interne. La 11 august 1942,
inspectorul general scria ministrului de interne c[
deportarea romilor nomazi, decretat[ la 1 mai, era
aproape terminat[, prin faptul c[ 84% dintre ei
ajunseser[ în Transnistria (11. 441 de nomazi, dintre care
2.352 b[rba\i, 2.365 femei §i 6.714 copii). Au urmat, la
deportare, romii „sedentari”. Unul dintre criteriile de
deportare era absen\a bunurilor, dar proprietatea unui
teren sau a unei case nu i-a putut dispensa de
deportare, dimpotriv[. Al doilea val al deport[rii a
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început la 12 septembrie 1942 , în opt zile, 30.176 de romi
sedentari fiind plasa\i în Transnistria25. Dup[ r[zboi,
Comisia român[ pentru crime de r[zboi a recunoscut,
oficial, c[ 36.000 de romi au decedat în Transnistria, dar
alte estim[ri propun cifre mai mari.
Internalizând identitatea etno-cultural[ rom[ ca pe o
damnare stigmatizatoare, o vin[ colectiv[, strategiile de
adaptare la mediul ostil, dezvoltate de supravie\uitorii
Holocaustului, în direc\ia eufemiz[rii identit[\ii au fost,
în sintez[, urm[toarele:
•asimilare/<românizare”, ca op\iune de §tergere a
identit[\ii §i <uitare” a sinelui colectiv ;
•afiliere la alte grupuri etnice (maghiar, turc, grec
etc.) ca form[ de prezervare §i renegociere a
identit[\ii individuale.
Pentru ambele categorii, sublimarea conflictului dintre
stima §i stigma de sine, ca proiec\ie a rela\iei cu
societatea, a presupus o <devian\[“ atitudinal[ (în care
individul traverseaz[ ura de sine §i contopirea cu cultura
stigmatizatoare sau opozi\ia conflictual[). Ca un corolar
25

Cîteva m[rturii: Radu Lecca, împuternicitul guvernului antonescian pentru problemele minorit[\ilor, declar[,
într-o not[, c[ 20.000 de romi, evacua\i în comuna Covaliovka, au avut soarta urm[toare: „11.500, ridica\i §i
împu§ca\i de SS, la gara Triha\ca; 7.000, mor\i de exantimaticus; 1.500, întor§i în \ar[“; Jean Ancel, în cronograful
deport[rii evreilor, „Transnistria”, documenteaz[ c[ „to\i \iganii b[rba\i, valizi, între 20 §i 40 de ani, precum §i to\i
evreii capabili de munc[“ erau trimi§i dincolo de Nistru §i pu§i la dispozi\ia germanilor; Sonia Palty, evreic[
deportat[ în Transnistria, î§i aminte§te: „\iganii erau transborda\i pe malul unde îi a§tepta moartea (…) Multe
femei cu copii. Una, în zdren\e, s-a ridicat în picioare. |inea în bra\e un copil mic. Gol. A urlat ca o fiar[. A ridicat
copilul spre soare §i l-a zvîrlit în apele tulburi ale Bugului. Un urlet uria§. Toate femeile de pe bac s-au ridicat în
picioare §i §i-au aruncat copiii în apele Bugului. ±i, îndat[, s-au aruncat §i ele” (Deportarea romilor `n Transnistria,
vol.VI, Bucure§ti: Ed. Aven Amentza, 2002).
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al acestei dramatice rupturi dintre identitatea personal[
§i cea social[, §i al politicilor manifeste de distrugere a
identit[\ii etnice rome, din aceast[ perioad[ §i pân[
ast[zi, traversând toate sistemele politice, problematica
rom[ a r[mas, în mod stereotip, doar ca o chestiune de
control social al devian\ei, sub autoritatea Poli\iei.
d.1945-1989. E§ecul integr[rii. Cet[\eanul <de
categoria a 2-a”
Ca un paradox al ambiguit[\ii, conform modelului
sovietic, pân[ în anii ‘60, egalitarismul comunist a permis
reprezent[ri identitare minimale (muzic[ în limba
romani, c[r\i etc.), un relativ acces egal la resurse §i
servicii sociale, fapt care a dus la o îmbun[t[\ire
semnificativ[ a statusului politico-economic al romilor.
În func\ie de gradul de utilitate §i de conformism social,
la nivelul e§aloanelor inferioare ale puterii §i al func\iilor
statului au fost promovate cadre didactice, militari,
muncitori, apar\inând etniei romilor. Aceast[ elit[ s-a
integrat în cultura vernacular[, dar a reprezentat, tacit,
modele de referin\[ pentru etnia de apartenen\[.
Rezolu\ia Biroului politic al CC al PMR din anul 1948 a
ignorat dreptul de reprezentare etnic[ a romilor ca
„na\ionalitate conlocuitoare” §i, simultan cu aceasta, a
început deportarea lor în „unit[\ile de munc[ pentru
reeducarea elementelor du§m[noase RPR, în vederea
reîncadr[rii lor în via\a social[>, continuând cu m[suri de
29

interzicere a nomadismului §i a practic[rii meseriilor
itinerante, considerate „ilicite” (Decret 6 / 1950, HCM
1554 / 1952, Decret 153 / 1970 etc.). Dup[ 1970,
diminuarea resurselor de dezvoltare local[ a presupus
generalizarea excluderii romilor de pe pia\a muncii. Acest
fapt a declan§at o ampl[ migra\ie intern[ a popula\iei de
romi, în c[utare de resurse de supravie\uire §i a redus
rolul social al indivizilor cu „marcaje identitare” la func\ii
periferice (portari, gunoieri etc.). Aceast[ practic[,
asimilat[ la nivelul politicilor locale §i al discursului
public, internalizat[ atât de popula\ia majoritar[, cât §i
de romi, a declan§at o confruntare t[cut[, de renegociere
a statusului, a <contractului social”, §i o accentuare a
prejudec[\ilor rasiale.
În 1983, consecvent ideii marxiste de reglaj social,
Raportul de evaluare al Programului PCR <Integrarea
\iganilor”, derulat prin Ministerul Afacerilor Interne
(1977 – 1983), cuprindea o <Platform[ de m[suri cu
privire la încadrarea în munc[ §i integrarea social[ a
\iganilor”, ce propunea urm[toarele m[suri:
1.înregistrarea pentru sedentarizare a popula\iei
\ig[ne§ti26;
2.încadrarea în munc[;
3.condi\ii de locuit;
4.starea de s[n[tate §i asisten\a social[;
5.domeniul cultural §i educa\ional;
26

În 1977, num[rul romilor nomazi §i seminomazi era estimat la 65.000 (între care 5.600 – ocupa\ii utile; 900 – califica\i).
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6.probleme organizatorice.
În fapt, rezultatele Programului PCR au fost concentrate în dou[ recens[minte <preventive” ale Ministerului
de Interne, potrivit c[rora, în 1977, în România tr[iau
1.800.000 de romi, în 1983, 2.300.000. Dup[ aceast[
perioad[, într-un cadru general al politicilor represive
fa\[ de minorit[\i („indiferent de na\ionalitate”), romii
dispar chiar §i ca entitate subîn\eles[.
e. Romii `n perioada de tranzi\ie
În contextul de dup[ 1989, a neajunsurilor socioeconomice §i a derapajelor inerente unei democra\ii în
formare, neglijarea institu\ionalizat[ §i o legisla\ie uneori
discriminatorie au dus, pe de–o parte, la recunoa§terea
romilor ca minoritate na\ional[ / etnic[, dar au indus, pe
de alt[ parte, la o recrudescen\[ a discrimin[rii §i
rasismului. Ca o consecin\[ a neincluderii în politicile
publice §i ca alternativ[ la insensibilitatea institu\iilor
statului, o parte semnificativ[ a popula\iei de romi din
România, în absen\a resurselor de dezvoltare individual[
§i colectiv[, a fost silit[ s[-§i adapteze tehnicile de
supravie\uire. Procesul de (re)cristalizare a etnoculturii
rome a impus trei „viziuni”:
•asimilare, reprezentat[ de <societatea politic[“, în
consonan\[ cu a§teptarea normativ[ a grupului
hegemonic, perpetuând o alteritate anticipat[
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obedien\a (<a§a suntem noi, \iganii”, <nu sunt
probleme”), coagulând ierarhii, sensuri colective §i
strategii de supravie\uire anistorice;
•emancipare, reprezentat[ de grupurile tradi\ionale
(auto)marginale §i de <societatea civil[ rom[“,
adepte ale unei emergen\e istorice, a regulariz[rii
unor muta\ii structurale („suntem romi, nu \igani”,
<§i noi suntem cet[\eni”), promotori ai unor
programe de dezvoltare, local[ §i global[, mai mult
sau mai pu\in utopice. Pentru ei, estomparea
stigmatului etnic, dep[§irea identit[\ii virtuale prin
impunerea unei imagini efective §i eliminarea
discrimin[rilor (rasiale, sociale etc.) constituie o
prioritate. Absen\a leg[turii dintre institu\iile
statului §i romi solicit[ includerea acestora în
standardele cet[\eniei politice/sociale, combaterea
excluderii §i a preeminen\ei etnicului în drepturile
cet[\ene§ti. Altfel – avertizeaz[ ace§tia – e§ecul
personalit[\ii predispune la clivaje atitudinale, la
abandonarea responsabilit[\ii individuale §i la
desolidarizare civic[ (pân[ la respingerea normelor,
receptate ca fiind asimila\ioniste sau neconforme
statutului de <marginal”), ceea ce alimenteaz[ un
disconfort socio-comunitar progresiv, din ce în ce
mai violent.
•<a treia cale”, manifestat[ prin migra\ie, neimplicare
§i absenteism, abandonarea responsabilit[\ii civice §i
etnice, în condi\iile <etniciz[rii s[r[ciei” §i ale
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accentu[rii excluderii sociale, ca o consecin\[ a
absen\ei unor politici publice coerente, se constituie
dintr-o larg[ majoritate a popula\iei de romi din
România.
În contextul noii reordon[ri a Europei, al consider[rii
ca <mo§tenire comun[ a Europei”, ca <minoritate
european[“, romii au devenit un stimul pentru o reflec\ie
aprofundat[ a institu\iilor europene, un criteriu politic de
preaderare a unor \[ri central §i est europene la
structurile §i valorile europene. Absen\a din discursul
public a necesit[\ii implement[rii unor proiecte §i
programe de combatere a excluderii sociale §i a
discrimin[rii rasiale fa\[ de romi, care s[ implice voin\a
politic[ a administra\iei publice, a devenit o preocupare
constant[ a Consiliului Europei §i a Uniunii Europene,
relevant[ prin num[rul semnificativ de normative, prin
care România s-a angajat s[ ia în seam[ problematica
rom[, atât ca o chestiune de recunoa§tere juridic[ a
statutului de minoritate etnic[/na\ional[, cât §i de
promovare a unor politici de egalizare a §anselor de acces
la resursele de dezvoltare individual[/colectiv[. În acela§i
sens, adoptarea Legii 48/2002 privind combaterea tuturor
formelor de discriminare, a HG 430/2001-Strategia de
Îmbun[t[\ire a Situa\iei Romilor, precum §i includerea
romilor, ca grup defavorizat, în Planul Na\ional AntiS[r[cie §i de Promovare a Incluziunii Sociale, constituie
premisele unei noi abord[ri asupra cre§terii accesului
romilor la drepturile cet[\ene§ti §i asupra dreptului la
institu\ii de formare §i de reprezentare identitar[.
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Momentan, schimbarea social[, prin îmbun[t[\irea
„culturii materiale” (combaterea s[r[ciei romilor), în
contextul socio-economic al României actuale, reprezint[
un ideal al viitorului. În asemenea situa\ie, viziunea
actorilor sociali angrena\i trebuie s[ se axeze pe programe
de combatere a discrimin[rii, pornind de la poten\ialul de
schimbare, prin influen\area acelor atitudini §i practici
sociale pasibile de modific[ri semnificative, care s[
vizeze înt[rirea structurii comunitare §i modernizarea
patern-urilor rome, multiplicarea experien\elor §i a
modelelor formative, împuternicirea comunit[\ii pentru
îmbun[t[\irea statusului socio-comunitar. În acela§i
sens, punerea în re\ea partenerial[ ar putea fi începutul
construc\iei unui sistem care s[ permit[ protejarea
drepturilor cet[\ene§ti §i egalitatea de §anse, prin
articularea unor m[suri de dezvoltare durabil[, acces
nediscriminatoriu la resursele de dezvoltare individual[
§i colectiv[ prin accedere la drepturi reale de afirmare a
etnoculturii rome.
III. POLITICI EDUCA|IONALE ACTUALE CU
PRIVIRE LA COPIII ROMI
(Gheorghe Sar[u, Filip Stanciu)
1. Considera\ii generale.
Problematica educa\iei copiilor romi constituie una
dintre „provoc[rile” cu care se confrunt[ mediile politice,
socio–economice, culturale sau civice din România. Din
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acest punct de vedere, apari\ia Strategiei pentru
Îmbun[t[\irea Situa\iei Romilor, concretizarea unei
op\iuni ferme a autorit[\ilor, a deschis calea lu[rii de
m[suri concrete §i coerente la nivel macrostructural
pentru lansarea unui num[r considerabil de ac\iuni
secven\iale având drept grup – \int[ popula\ia rom[.
În aceast[ abordare global[, segmentul cel mai
vulnerabil, copiii romi, constituie o prioritate evident[ în
op\iunile de politic[ educa\ional[ numai dac[ ar fi s[
lu[m în calcul, la o citire atent[, sarcinile care revin
ministerului de profil. Pentru clarificare, men\ion[m
faptul c[ în literatura de specialitate, politica educa\iei
sau politicile educa\ionale sunt definite ca „un ansamblu
de decizii §i strategii de adoptare la nivel de stat / public
în vederea determin[rii direc\iilor principale de
proiectare §i de realizare a activit[\ilor de formaredezvoltare a personalit[\ii în cadrul unor institu\ii
specializate integrate / integrabile în sistem”27. Realizarea
sa presupune o anumit[ compatibilitate necesar[ între
op\iunile educa\ionale fundamentale – asumate la nivel
de finalit[\i pedagogice – §i activit[\ile declan§ate sau
care urmeaz[ s[ fie declan§ate – la nivelul unor ac\iuni
eficiente în anumite condi\ii concrete, de timp §i spa\iu.
Trecerea de la tratarea punctual[ a problematicii
educa\iei copiilor §i tinerilor romi specific[ perioadei de
27

Sorin Cristea, Dic\ionar de termeni pedagogici,Bucure§ti: Ed. Didactic[ §i Pedagogic[ R. A.,1998, p..315.
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dup[ 1989, la o viziune global[, strategic[, de nivel
na\ional, a condus la operarea unor schimb[ri majore de
abordare la nivelul deciden\ilor, al principalilor actori ai
actului instructiv-educativ, al beneficiarilor acestuia sau
la nivelul cercet[rii §tiin\ifice fundamentale §i aplicative.
Astfel, din anul 2000, ministerul de resort a demarat un
proces semnificativ de elaborare a unei strategii de nivel
na\ional în domeniul înv[\[mântului destinat
categoriilor de copii afla\i în situa\ii de excluziune social[.
În context, trebuie precizat c[ ini\iativa ministerului de
a strânge într-un tot unitar, în jurul unor jaloane
ac\ionale §i temporale, multitudinea de proiecte
punctuale sau activit[\i disparate care priveau situa\ia
copiilor romi (afla\i, în marea lor majoritate, în situa\ii de
excluziune social[ din motive diverse) a contribuit, în
bun[ m[sur[, la conturarea, în domeniul de referin\[, a
Strategiei Guvernului României de Îmbun[t[\ire a
Situa\iei Romilor, aprobat[ prin H. G. nr. 430, în aprilie
2001. Trebuie s[ men\ion[m §i faptul c[ o societate
democratic[ nu se poate edifica f[r[ aportul tuturor
categoriilor de vârst[ (mai ales, tinerii), f[r[ aportul
institu\iilor Satului abilitate cu formarea acestora (în
cazul de fa\[, Ministerul educa\iei, autorit[\ile §colare din
teritoriu) sau f[r[ aportul societ[\ii civile (organismele
reprezentative ale minorit[\ilor na\ionale). Astfel, în
cazul nostru, în triada „tineret – minorit[\i na\ionale –
democra\ie” strategia guvernamental[ î§i g[se§te – prin
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educa\ia institu\ionalizat[ – atât rostul actual cât §i sensul
s[u viitor.
2. Documente de politic[ educa\ional[ cu privire la
copiii, elevii §i tinerii romi
Drept urmare, în consens cu defini\iile de mai sus,
consider[m util[ formularea jaloanelor care prefigureaz[
viitorul imediat §i de perspectiv[ al <modelului românesc”
de îmbun[t[\ire a situa\iei educa\ionale a copiilor §i
tinerilor romi:
•Refacerea echit[\ii în educa\ie în ceea ce prive§te
copilul rom;
•Asigurarea de §anse egale pentru copiii romi în
sistemul de predare în limba matern[;
•Consolidarea educa\iei de baz[ în limbile
minorit[\ilor, inclusiv în limba romani, în vederea
conserv[rii §i dezvolt[rii identit[\ii culturale;
•Asigurarea form[rii §i reconversiei resurselor
umane care provin din familiile de romi în
concordan\[ cu politicile de modernizare economicosocial[ a României;
•Cre§terea eficien\ei actului didactic §i, prin urmare,
cre§terea calit[\ii înv[\[mântului în limba matern[.
Fixarea direc\iilor principale de proiectare §i de
realizare a activit[\ilor de formare-dezvoltare a
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personalit[\ii în cadrul unor institu\ii specializate
integrate / integrabile în sistem a constituit punctul nodal
al Planului de m[suri pentru implementarea strategiei
guvernamentale. Amintim, în sintez[, aceste direc\ii:
•Efectuarea unei analize cantitative §i calitative
pentru identificarea §i evaluarea situa\iei grupurilor
popula\ionale vulnerabile din punctul de vedere al
particip[rii la procesul de §colarizare obligatorie, în
special a copiilor romi, al abandonului §colar, al
elimin[rii din formele periculoase de munc[ a
minorilor, al particip[rii la educa\ia secundar[ a
tinerilor adul\i cu parcursul §colar întrerupt, al
st[rii educa\ionale a copiilor str[zii etc.;
•Regândirea re\elei §colare, de o manier[ flexibil[, de
c[tre institu\iile abilitate în colaborare cu organisme
ale societ[\ii civile rome; relansarea educa\iei în
limbile materne, inclusiv romani, în mediul rural §i
în zonele defavorizate;
•Modificarea sau, dup[ caz, armonizarea §i aplicarea
cadrului legislativ privind înv[\[mântul în limbile
minorit[\ilor na\ionale; nuan\area actelor legislative
din punctul de vedere al particularit[\ilor înv[\[mântului pentru romi;
•Formare multidimensional[ §i anticipativ[ a
cadrelor didactice rome sau nerome care lucreaz[ în
înv[\[mântul destinat copiilor romi / în limba
romani;
38

•Conceperea pachetului de programe §colare intensive de prevenire a abandonului §colar, a programelor §colare compensatorii pentru elevii exclu§i de
la via\a social[ normal[, a programelor de sus\inere
a limbii §i culturii minorit[\ii rome;
•Colaborarea cu universit[\ile §i colegiile universitare
pentru a asigura formarea ini\ial[ a cadrelor
didactice pentru înv[\[mântul cu predarea în/§i a
limbii romani;
•Realizarea unui parteneriat eficient între MECT §i
organismele non-guvernamentale care au ca obiect
de activitate grupurile popula\ionale rome, cu al\i
actori sociali §i / sau cu organismele interna\ionale
specializate.
În termeni de finalit[\i pedagogice, aceste direc\ii se
transpun astfel:
•Diversificarea con\inutului înv[\[mântului cu predare în/§i a limbii materne romani pentru formarea
competen\elor, atitudinilor §i comportamentelor
specifice societ[\ii cunoa§terii;
•Asigurarea condi\iilor pentru formarea competen\elor de comunicare în toate formele/stilurile
cunoscute: înv[\area fluent[ a limbii române, a
limbilor de circula\ie interna\ional[, a limbii
materne;
•Sus\inerea programelor de asimilare a limbajului
informatic;
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•Aprofundarea studiului istoriei, tradi\iilor §i
civiliza\iei de c[tre minoritatea rom[ pentru
reevaluarea §i afirmarea identit[\ii etnice §i
culturale;
•Alte competen\e.
Activit[\ile declan§ate sau care urmeaz[ s[ fie
declan§ate – la nivelul unor ac\iuni eficiente – necesit[
condi\ii concrete de timp, spa\iu, precum §i structuri
institu\ionale adecvate scopului:
•Înfiin\area de structuri institu\ionale menite a
transpune în practic[ strategia guvernamental[. În
cazul educa\iei, Comisia Ministerial[ pentru Romi
(CMR), este format[ din 9 membri care acoper[ toate
domeniile existente la scara sistemului na\ional de
înv[\[mânt. În acela§i sens, inspectorii §colari
pentru minorit[\i/romi, dintre care jum[tate apar\in
acestei etnii, asigur[ leg[tura necesar[ cu factorii
implica\i;
•Elaborarea unor documente de politic[ educa\ional[
care vizeaz[ termenul scurt §i mediu. Strategia
dezvolt[rii înv[\[mântului preuniversitar în
perioada 2001-2004, cu proiec\ii pân[ în 2010,
include problematica de referin\[, resursele umane
§i mijloacele de ac\iune, graficul §i delegarea
responsabilit[\ilor privitoare la grupurile \int[: copiii
romi;
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•Participarea efectiv[ §i constant[ la stagiile de
instruire-formare pentru structurile de implementare
a Planului de M[suri: exper\i CMR, membrii structurilor de monitorizare §i implementare a Strategiei;
•Realizarea parteneriatului strategic, eficient, între
autorit[\ile publice centrale §i locale cu factorii
interesa\i (comunitatea local[, liderii romilor, ONGuri de profil, organisme interna\ionale etc.);
•Întocmirea planului de stimulare a particip[rii
§colare §i de reducere a abandonului §colar în rândul
popula\iei de romi §i elaborarea „Strategiei privind
stimularea particip[rii la educa\ie a copiilor §i a
tinerilor romi”;
•Întocmirea raportului anual privind situa\ia §colar[
a elevilor proveni\i din familiile de romi. Studiul
realizat de c[tre MECT în colaborare cu Institutul de
±tiin\e ale Educa\iei §i Reprezentan\a UNICEF în
România reprezint[ o diagnoz[ a situa\iei §colare a
copiilor romi (culegere de date, prelucrare
cantitativ[ §i analiz[ comparativ[ cu indicatorii de
nivel na\ional).
MECT a elaborat §i implementat, în parteneriat cu
organisme interna\ionale (de pild[, UNICEF), ONG-uri §i
autorit[\ile publice locale, o serie de proiecte care vizeaz[
stimularea particip[rii §colare a copiilor romi §i
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diminuarea abandonului, proiecte care se subsumeaz[
pct. 2 §i pct. 8 din Planul General de M[suri. Astfel, s-au
încheiat recent, ori sunt în derulare la aceast[ dat[, o
serie de proiecte, cum ar fi:
•<Accesul la educa\ie al grupurilor dezavantajate,
în special al copiilor romi”, cu un buget de 8,33
milioane EURO (7 milioane EURO de la Uniunea
European[ §i 1,33 milioane EURO de la Guvernul
României). Programul se deruleaz[ în perioada
2002-2004 în 10 jude\e ale \[rii. Programul are în
vedere §i formarea cadrelor didactice, a inspectorilor
romi §i a mediatorilor §colari romi care lucreaz[ în
comunit[\i dezavantajate cu uni[\i §colare în care
exist[ un procent ridicat de copii romi.
•Realizarea de analize punctuale sau la scar[
na\ional[ privitoare la abandonul §colar prin
intermediul proiectului <Participarea §colar[ a
copiilor romi”28 (MEC, Reprezentan\a UNICEF în
România, Institutul de Cercetare a Calit[\ii Vie\ii §i
Institutul de ±tiin\e ale Educa\iei), program ce s-a
derulat pân[ în decembrie 2002 .
•Participarea la proiectul <Dezvoltarea capacit[\ii
comunit[\ilor de romi de a retrage copiii din
formele periculoase de munc[ §i de a-i integra
în sistemul de educa\ie na\ional[“, în
parteneriat MEC, ECCOSOC, Biroul Interna\ional
28

Mihaela Jig[u (coord.:) 2002, Participarea §colar[ a copiilor romi la educa\ie, Bucure§ti: Editura , p. 240.
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al Muncii (proiect ce a fost derulat pân[ în 2003).
•Ini\ierea, monitorizarea §i evaluarea proiectului “
«Start bun pentru §coal[», desf[§urat la Panciu,
realizat de MEC în parteneriat cu UNICEF, ISE,
ICCV §i Romani Criss.
•Participarea MEC la proiectul „Dezvoltarea
capacit[\ii CSDR de a contribui la combaterea
celor mai grave forme de munc[ a copiilor”,
proiect subsumat Ac\iunii Na\ionale pentru
Prevenirea §i Eliminarea Muncii Copiilor în
conformitate cu prevederile Memorandumului de
În\elegere pe care România l-a semnat.
•Din 2003, MEC, în parteneriat cu UNICEF, ISJ
Giurgiu, cu concursul autorit[\ilor publice locale ale
jude\ului Giurgiu, desf[§oar[ proiectul – pilot «Zone
de Educa\ie Prioritare» într-o unitate §colar[ cu
popula\ie de peste 50% rom[, proiect care, prin
rezultatele sale, va fundamenta o necesar[ extindere
a sistemului la scar[ na\ional[.
•Ini\ierea §i derularea, în anii calendaristici 2001,
2002 §i 2003 a unui program (parteneri ai MEC:
UNICEF - care asigur[ §i finan\area, Romani
CRISS, Funda\ia <Phoenix”) de editare a unor
materiale educa\ionale destinate §colariz[rii /
educa\iei copiilor romi §i educa\iei interculturale29:
29
Casete audio cu Cele mai frumoase povestiri §i pilde rome, în limba romani; Programul meu zilnic – în versuri,
în limbile romani, român[ §i maghiar[; Vocabular trilingv ilustrat (român[ – maghiar[ – romani) – destinat
elevilor romi de clasa I, care nu §tiu româna sau maghiara în momentul venirii la §coal[; un manual de
alfabetizare în limba romani; dic\ionarul român – rom ; caset[ audio – în limbile român[, maghiar[ §i romani –
despre istoria romilor.
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•Ini\ierea §i derularea unui program de elaborare §i
de tip[rire a cursurilor universitare de limba
§i literatura romani30, fina\at de CEDU 2000‡.
•Consultan\[ de specialitate, sprijin logistic §i
recomandarea de autori §i speciali§ti în domeniul
limbii, istoriei §i culturii romani unor organiza\ii
neguvernamentale §i unor edituri pentru tip[rirea
de materiale educa\ionale sau de limba, literatura,
istoria §i civiliza\ia rom[, elaborate de romi31.
•Organizarea, în vacan\a de var[ (2001, 2002 §i 2003)
de tabere (de limb[ §i cultur[ rom[ pentru 200-250
copii romi; alta – intercultural[ – pentru câte 200
copii din rândul olimpicilor maghiari, romi, germani,
turci, ucraineni, sârbi, slovaci, ru§i - lipoveni).
•Organizarea în anii 2001, 2002 §i 2003 a Concursului
na\ional de limb[ romani (edi\iile a II-a, a III-a §i a IV-a)
la Bac[u (2001), Turnu Severin (2002) §i Tg. Mure§
(2003);
•Intensificarea studiului limbii romani în §coli
generale, în anii §colari 2001/2002, 2002/2003,
astfel încât num[rul de jude\e în care se studiaz[
cele 3 - 4 ore s[pt[mânale / clas[ sau grup[ cu
copii romi a crescut de la 34 (septembrie 2001) la
30

Cursurile au ap[rut în anii calendaristici 2001 – 2002 §i sunt destinate studen\ilor romi de la sec\ia de
“institutori – profesori de limba romani” a Colegiului de Înv[\[mânt Deschis la Distan\[ CREDIS (Universitatea
Bucure§ti), în parteneriat cu CREDIS §i CEDU 2000‡. Pân[ în prezent (mai 2003), s-au elaborat §i tip[rit 6
cursuri universitare, urmând a se elabora §i tip[ri în anul 2004 un curs de lexicologie rom[.
31
CEDU 2000‡ pentru lucr[rile Abecedarul rom, Manualul de limba romani de clasa a III-a §i Întâmpl[ri din
via\a mea; CRCR Cluj Napoca pentru lucr[rile: Nestemate rome/Romane taxtaja, Pungu\a cu doi bani –
dramatizare în versuri, Suferin\i – volum de versuri în romani, Povestiri rome etc.; Funda\ia Providen\a pentru
editarea Culegerii de texte biblice în limba romani, PER §i CRCR Cluj Napoca – pentru Abecedarul rom §.a.
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38 (septembrie 2002).
•Revizuirea programei §colare de istoria §i tradi\iile
romilor, prin consultarea profesorilor romi de istorie
(iunie – septembrie 2002) §i elaborarea unei
programe de limba §i literatura romani pentru
clasele a V-a – a VIII-a, de c[tre autori romi
(iunie – septembrie 2002, aprobat[ în 2003);
3. Ac\iuni afirmative în sprijinul copiilor romi
cuprin§i în sistemul educa\ional institu\ional
Cadrul didactic (educatoare / educator, înv[\[toare /
înv[\[tor, profesor / profesoar[), îndeosebi cel care ia
pentru prima dat[ contact educa\ional cu pre§colarii,
elevii §i p[rin\ii romi, trebuie s[ cunoasc[ faptul c[
activit[\ile de predare, de îndrumare §i de conlucrare cu
elevii §i p[rin\ii romi presupun un anumit specific, asupra
c[ruia prezentul Ghid are menirea de a-i preveni.
Specificul muncii la grupe / clase de romi î§i are
explica\ia, pe de o parte, în faptul c[, de regul[,
pre§colarul / §colarul rom - la venirea în §coal[ - cât §i
familia acestuia au un alt orizont de a§teptare (cel pu\in
din perspectiv[ emo\ional[, în compara\ie cu ceilal\i elevi,
în func\ie de limba de predare, români sau maghiari) §i,
pe de alt[ parte, în aceea c[ personalul didactic nerom nu
a fost prevenit în perioada sa de formare profesional[
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ini\ial[ asupra activit[\ii specifice cu pre§colarii, elevii §i
tinerii romi.
De cele mai multe ori, pre§colarul sau elevul rom:
•provine dintr-o familie care se confrunt[, în
compara\ie cu familiile elevilor de alte etnii, cu grave
probleme sociale §i financiare;
•nu a frecventat înv[\[mântul pre§colar, la clasa I
având probleme deosebite legate de integrarea în
colectivitatea §colar[ (salutul, modalit[\ile de
adresare, faptul de a se afla static în banca §colar[,
noile rela\ii cu colegii ce nu se confrunt[, de regul[,
cu probleme financiare sau sociale §.a.) §i lipsindu-i
deprinderi specifice de baz[ (mânuirea instrumentului de scris, capacitatea de orientare în pagin[ §i
de încadrare în forme §i spa\ii, dificult[\i §i o slab[
disponibilitate de comunicare §.a.);
•se bucur[ în familii de o c[lduroas[ aten\ie din
partea p[rin\ilor §i a rudelor, având, astfel, a§tept[ri
similare, în clasele primare, din partea cadrelor
didactice din institu\iile §colare;
•provine, uneori, din comunit[\i compacte, închise, în
care se vorbe§te doar limba matern[ romani, elevul
necunoscând limba în care decurge procesul didactic
(român[ sau maghiar[);
•este purt[torul unui alt tip de reprezent[ri §i
experien\e despre lume, de\in[torul unor intense
tr[iri §i emo\ii familiale.
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La rândul s[u, cadrul didactic din afara etniei rome:
•prin preg[tirea ini\ial[, dobândit[ în liceul
pedagogic, în §coala postliceal[, în colegiul
universitar de institutori sau în facult[\i, nu dispune
de o serie de informa\ii §i chei de solu\ionare pentru
situa\iile când elevul din clas[ nu mai este un elev
<f[r[ probleme”, ci unul care provine dintr-o
minoritate cu un anumit specific (s[rac[, etnic[, cu
deficien\e fizice ori psihice etc.);
•ac\ioneaz[ în conformitate cu tradi\ia §colar[, care,
în cazul romilor, s-a circumscris, pân[ în urm[ cu un
deceniu – când, experimental, s-a trecut la
introducerea, în regim op\ional, a orelor
s[pt[mânale de limba romani – ideilor unui
înv[\[mânt de mas[, dup[ rigorile generale, atât în
unit[\ile §colare cu predarea în limba român[ cât §i
în maghiar[;
•prin relele practici perpetuate §i, câteodat[, prin
prejudec[\ile existente în înv[\[mânt (care aveau în
vedere atragerea copiilor romi la §coli, numai pentru
ca ace§tia s[ fi figurat înscri§i), înv[\[torul sau
profesorul, a§adar nu presteaz[ o activitate didactic[
eficient[, menit[ s[-i men\in[ pe elevii romi la
§coal[; de multe ori, scopul era acela ca înv[\[toarele
sau profesorii s[ nu-§i piard[ normele. La aceasta,
s-a ad[ugat §i faptul c[, de ambele p[r\i – a §colii,
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respectiv, din partea elevilor §i a p[rin\ilor romi – a
coexistat, de multe ori, un interes mascat, periculos.
Pe de o parte, unii directori §i unele cadre didactice
se bucurau dac[ elevii romi nu frecventau, în fapt,
§coala. Dup[ ce elevii romi erau înscri§i în eviden\ele
§colare, de§i nu urmau cu regularitate cursurile, la
insisten\ele p[rin\ilor romi (pentru ca familiile s[
poat[ ridica aloca\ia de stat prev[zut[ pentru copiii
care frecventeaz[ §coala), direc\iunile §colilor
§tampilau carnetele de elev, atestându-se, astfel,
incorect, faptul c[ respectivii elevi romi frecventau
§coala cu regularitate. Pe de alt[ parte, p[rin\ii romi
acceptau <procedura”, bucurându-se dac[ elevii
respectivi r[mâneau acas[ s[ îngrijeasc[ de al\i fra\i
mai mici ori dac[ exercitau diferite activit[\i pentru
a contribui la existen\a de zi cu zi a familiei;
•aplica §i, pe alocuri, mai aplic[ înc[, rele tratamente
prin care, uneori, elevul rom era etichetat înc[ de la
venirea sa în clasa I ca fiind incapabil s[ fac[ fa\[
cerin\elor §colare §i era a§ezat în ultima banc[ a
clasei sau, §i mai grav, când la nivelul direc\iunilor
de §coli s-a procedat §i se procedeaz[ `nc[ la
<epurarea” claselor I, separându-se copiii romi de
ceilal\i, pe motivul cel mai comod pentru §coal[,
anume, acela c[ elevii romi – nefrecventând gr[dini\a
- au nivel sc[zut de integrare în colectivitatea §colar[
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ori, fiind s[r[c[cios îmbr[ca\i, <distrug” imaginea
clasei. Ceea ce ar fi fost de a§teptat din partea
autorit[\ilor §colare, moral §i în compensa\ie, ar fi
fost ca, automat, în astfel de situa\ii, de <segregare
vremelnic[“ (maxim pân[ la clasa a IV-a), copiii romi
s[ fi avut la clas[ un înv[\[tor din etnia rom[, s[ li
se fi introdus §i cele 3-4 ore s[pt[mânale de limba
romani, iar §coala s[ fi dezvoltat, m[car pe durata
primilor doi ani ai claselor primare, un program de
asistare §colar[ suplimentar[ a acestor copii (în
familie sau în §coal[, prin activit[\i de voluntariat
ale înv[\[torilor §i ale elevilor romi din localitate, de
regul[, fo§ti elevi ai §colii respective.).
A. Ac\iuni afirmative privind §colarizarea
pre§colarilor
Sunt notabile proiectele inedite realizate de o serie de
organiza\ii, rome §i nerome, începând din anul 1992 §i
pân[ în prezent, ca, de pild[: CEDU 2000‡, UNICEF,
Caritas Satu Mare, CRCR §i Wassdas Cluj Napoca,
Salva\i Copiii!, Romani CRISS, Agen\ia <Împreun[” §.a.
De regul[, în acest tip de proiecte, ONG-urile au
contribuit cu ini\iativa, cu finan\area (mobilier §colar,
materiale educa\ionale atractive, rechizite, formarea
educatoarelor în seminarii), o gustare / mas[, atmosfer[
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destins[ §i tolerant[ etc., iar unit[\ile §colare, de regul[,
au asigurat remunerarea educatoarelor.
Pe lâng[ astfel de proiecte, derulate de c[tre ONG-uri
în comun cu unit[\ile de înv[\[mânt, s-au înregistrat §i
unele ini\iative ale comunit[\ilor de romi – îndeosebi în
comunit[\ile compacte de romi (unde copilul rom este
captiv în comunitate, când, de obicei, nu cunoa§te decât
limba matern[ romani) – ce au avut ca scop organizarea,
pe baz[ de voluntariat, în comunitate, pentru copiii romi
ce urmau s[ intre în clasa I, a unor cursuri pentru
înv[\area limbii române sau a limbii maghiare (în func\ie
de tradi\ia §colar[ local[). S[ remarc[m aici ini\iativele
romilor din cartierul Fa\a Luncii (familia domnului
Nicolae Costache, respectiv, ini\iative similare în jude\ul
Cluj).
Toate acestea au constituit germenii unui program,
elaborat în anul 2001, materializat în proiectul <Start
bun pentru §coal[”, Panciu, jude\ul Vrancea. Gândit ca
o <gr[dini\[ estival[ premerg[toare §colii”, proiectul a
demonstrat viabilitatea unei poten\iale modalit[\i de
<recuperare pre§colar[“, anume, c[ în decurs de trei
s[pt[mâni, în lunile august - septembrie, 20 de copii romi
(care nu au frecventat niciodat[ sistemul de înv[\[mânt
pre§colar) au putut recupera, sub îndrumarea unei
educatoare §i a unei înv[\[toare, achizi\iile ce se
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configureaz[ în mod normal în înv[\[mântul preprimar,
îndeosebi cele care privesc socializarea, via\a în viitoarea
comunitate §colar[, deprinderile de baz[ esen\iale
(activit[\i alternate de ascultare §i de formul[ri de
r[spunsuri, mânuirea instrumentelor de scris/desenat §i
de colorat, munc[ individual[ §i activit[\i în grup §.a.).
Proiectul s-a bucurat §i de o component[ de monitorizare,
asigurat[ de c[tre speciali§tii I. ±t. E. - pe întreaga durat[
a clasei I, prilej cu care elevii romi, beneficiari ai
gr[dini\ei estivale, au demonstrat o foarte bun[ integrare
în mediul §colar §i consecven\[ în procesul instructiv educativ din toate punctele de vedere (nivel de achizi\ii,
norme de conduit[ §.a.). Modelul a fost multiplicat în
cadrul unor ini\iative locale (comunit[\i de romi, prim[rii,
§coli, ONG-uri, biserici §.a.) §i chiar a fost inclus în
proictele din jude\ele Buz[u, Gala\i, Vaslui etc. din
Programul PHARE – MEC.
Proiectul - pilot PHARE, ce se testeaz[ în zece dintre
cele 40 de jude\e care au candidat la selec\ie, îi are, cu
prec[dere, în vedere, ca grup – \int[, pe elevii romi care
nu au frecventat gr[dini\a.
În seria demersurilor pozitive înregistrate la nivelul
§colariz[rii pre§colarilor romi se înscriu §i activit[\ile
ini\iate de autorit[\ile educa\ionale, realizate cu
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finan\are acordat[ de unele institu\ii partenere, orientate
spre editarea unor materiale educa\ionale pentru
pre§colarii romi. Aici se înscriu organiza\iile §i institu\iile
care au excelat în producerea unor astfel de materiale - fie
în parteneriat cu Ministerul Educa\iei §i Cercet[rii, fie în
mod independent - anume: UNICEF, CEDU 2000‡, CRCR
Cluj Napoca, Salva\i Copiii!, Institutul Intercultural
Timi§oara, Asocia\ia Montan[ a Mo\ilor §.a. Editarea de
materiale educa\ionale pentru pre§colarii romi, demarat[
din 2001, este, poate, cea mai coerent[ §i consecvent[
component[ educa\ional[ la nivel pre§colar. Iat[ câteva
dintre acestea:
•Vocabularul trilingv ilustrat32 se adreseaz[, cu
prec[dere, elevilor romi de clasa I proveni\i din
comunit[\ile compacte – unde nu se vorbe§te decât
limba matern[ romani – §i înv[\[toarei acestora, el
putând fi utilizat îns[ §i la nivel pre§colar, în scopul
înv[\[rii lexicului elementar de care elevii vor avea
nevoie la clasa I, în limbile român[ sau maghiar[,
pornind de la cuno§tin\ele lor de limba matern[
romani.

32

Vocabularul trilingv ilustrat (MEC, Romani CRISS, cu suportul financiar al UNICEF). Lucrarea (ce poate fi
utilizat[ la nivelul pre§colar sau la orele de limb[ matern[ romani) se afl[ la dispozi\ia cadrelor didactice în
bibliotecile CCD-urilor, în cele ale §colilor în care se pred[ limba romani ori exist[ mul\i elevi romi. Vocabularul
trilingv ilustrat a fost realizat de: înv. insp. Nuic[ Elena (listarea cuvintelor române§ti din abecedarele de limb[
român[), Gheorghe Sar[u (versiunea romani a componentelor române§ti §i maghiare) §i Murvai László (listarea
cuvintelor maghiare din abecedarele de limb[ maghiar[ §i traducerea în limba român[).
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•Casetele audio cu povestiri §i pilde rome, în
limba romani33 se adreseaz[ pre§colarilor romi din
unit[\ile de înv[\[mânt cu predarea în limba
romani, dar §i celor din gr[dini\ele în care num[rul
de copii romi este preponderent, în scopul
familiariz[rii, pe de o parte, cu patrimoniul folcloric
al romilor, §i, pe de alta, pentru a cunoa§te un variat
lexic rom, specific pove§tilor, dar §i al comunic[rii
moderne, cotidiene. Povestirile se termin[ stereotip
cu o moral[, cu un îndemn, de tipul: <Vede\i, copii, de
aceea este bine s[…” sau: <Vede\i, dragi copii, de
aceea nu este bine s[…”. În plus, casetele pot fi
utilizate de c[tre educatoarele românce sau
maghiare, la grupele cu copii romi, organizându-se
audi\iile în limba romani, dar provocându-se o
discu\ie în român[/maghiar[, dup[ ce acestea vor fi
cunoscut traducerea povestirilor de pe pagina web.
De asemenea, din perspectiva interculturalit[\ii, a
diversit[\ii, educatoarele pot dirija discu\ii
împreun[ cu copiii de alte etnii, pornind de la
mesajul acestor povestiri §i pilde rome. De bun[
seam[ c[ aceste casete pot fi utilizate §i la clasele IIV în care înva\[ elevii romi, în scopul îmbog[\irii
33

Casetele audio cu povestiri §i pilde rome în limba romani - vol. I (2001, copert[: Petre Marian) §i vol. II (2003,
copert[: Cosmin-Adrian Stanciu) - au fost editate §i finan\ate de UNICEF (la Media Pro Music Bucure§ti), la
propunerea Ministerului (vol. I §i în cooperare cu Romani CRISS), Povestirile §i pildele rome sunt rostite de
povestitorii romi: Borcoi Jupiter, Dumitru Ion Bidia, Gheorghe Cinc[, Ionel Cordovan, Tudor Lakatos, Nicolae
Pandelic[, Aurica R[dulescu §i Sorin Sandu Aurel, cât §i de un povestitor nerom, Lucian Cherata. Casetele se
g[sesc în bibliotecile jude\ene §i ale CCD-urilor, în bibliotecile §colilor în care se pred[ limba romani ori exist[
mul\i elevi romi, iar, în variant[ electronic[ (audio în romani §i, sub form[ scris[, ca traducere în limba român[)
§i pe pagina de Internet a Ministerului, în sec\iunea rezervat[ înv[\[mântului destinat romilor.
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lexicului rom §i, mai ales, în cazul elevilor romi de
clasa I, care nu au frecventat înv[\[mântul
pre§colar.
•Pungu\a cu doi bani34 poate fi utilizat[ la grupele
cu copii romi, ori preponderent romi, atât de pe
pozi\iile înv[\[rii / perfec\ion[rii achizi\iilor de
limb[ matern[ romani, dar §i din perspectiva
însu§irii limbilor român[ sau englez[ la acest nivel.
Fire§te, aceast[ lucrare poate avea o destina\ie mai
larg[, prin utilizarea ei §i la clasele primare, inclusiv
din perspectiva educa\iei extra§colare (realizarea de
scenete într-una dintre cele trei limbi §.a.).
•Povestirile de Ion Creang[35 în limba romani vin
în sprijinul educatoarei (iar, la clasele primare, al
înv[\[toarei), atât pentru a le facilita elevilor romi
s[-§i dezvolte cuno§tin\ele de limb[ român[, prin
lectur[ri alternate în român[ §i romani, dar §i pe
cele de limb[ romani. Copiii se familiarizeaz[, în
acela§i timp, cu specificul §i morala povestirilor lui
Creang[. Lecturarea lor în grupele cu copii romi §i
de alte etnii poate fi valorificat[ §i din punctul de
vedere al schimbului de valori §i de mentalit[\i între
diferitele etnii. Lucrarea – editat[ (în anul 2002)
34

<Pungu\a cu doi bani” este o dramatizare în versuri dup[ Ion Creang[, realizat[ de Elena Nuic[ (în edi\ie
trilingv[ român[, romani §i englez[) §i publicat[ de Editura Kriterion, în anul 2002, cu finan\are CRCR
(Versiunea rom[: Octavian Bonculescu, Isabela B[nic[, Gheorghe Sar[u; versiunea englez[: Isabela B[nic[;
ilustra\ii: Octavian Bonculescu). Consultarea acestei lucr[ri se poate face în bibliotecile jude\ene §i în cele ale
CCD-urilor, în bibliotecile §colilor în care se pred[ limba romani sau exist[ mul\i elevi romi, dar, în variant[
electronic[, §i pe pagina de Internet a Ministerului, în sec\iunea rezervat[ înv[\[mântului destinat romilor.
35
Selec\ia celor patru povestiri §i traducerea în limba romani sunt f[cute de prof. de limb[ romani Lidia Ursu, din
jude\ul Alba.
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într-un tiraj extrem de limitat de c[tre Asocia\ia
Montan[ a Mo\ilor din jude\ul Alba - este disponibil[
doar pe suport electronic, în limba romani (în
biblioteci existând din abunden\[ variantele
române§ti sau maghiare ale acestor pove§ti), pe
pagina web a Ministerului (www.edu.ro), în rubrica
materialelor educa\ionale pentru romi.
•Ajkuk36, c[rticic[ ilustrat[, structurat[ în patru
limbi (român[, romani, maghiar[ §i bulgar[),
con\ine texte ce pot servi la îmbog[\irea
vocabularului pre§colarului în limbile român[ sau
maghiar[, prin limba matern[ romani, respectiv, dat
fiind con\inutul textelor utilizate, contribuie la
educa\ia copiilor pentru diversitate, înc[ de la
fragede vârste – cum spune, de altfel, Umberto Eco,
într-unul dintre textele traduse.
Cât prive§te <preg[tirea” educatoarelor §i a
educatorilor romi necalifica\i (absolven\i nu ai unor
licee sau institu\ii postliceale sau universitare cu profil
pedagogic, ci ai diferitelor licee sau chiar ai unor
facult[\i), s-a manifestat o preocupare semnificativ[ din
partea mai multor factori. <Preformarea” cadrelor
didactice rome necalificate, ca profesori de limb[ romani,
s-a realizat, în prima faz[, prin cursuri intensive de var[,
36

<Ajkuk”, editat[ în anul 2002, de Institutul Intercultural Timi§oara, împreun[ cu Organiza\ia francez[ <Popor §i
Cultur[”, MEC, Programul Comenius §.a., la Editura Veritas din Bucure§ti.
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cu o durat[ de 3 s[pt[mâni, respectiv, în faza a doua, prin
cooptarea acestora în înv[\[mântul superior, la cursuri
universitare la distan\[, în vederea preg[tirii lor ca
institutori – profesori de limba romani. Se §tie c[, atunci
când copiii romi au frecventat gr[dini\a (c[ci se cunoa§te
realitatea c[ foarte pu\ini copii romi frecventeaz[
înv[\[mântul pre§colar), ei nu au putut beneficia decât de
oferta general[ din sistemul de înv[\[mânt pre§colar,
nenuan\at[ din perspectiv[ etnic[ sau din cea a grupului\int[ rom, deoarece, la grupele cu copii preponderent romi
sau doar cu copii romi func\ioneaz[, de regul[, cadre
didactice nerome - române §i maghiare – care nu au fost
prevenite în cadrul preg[tirii lor ini\iale asupra
specificului acestui tip de înv[\[mânt.
Pe de alt[ parte, s[ not[m faptul c[, la unele grupe de
gr[dini\[, formate din elevi romi, func\ioneaz[ §i cadre
didactice necalificate, rome §i nerome, care au beneficiat
de preg[tire specific[ în cadrul §colilor de var[ de limba
§i metodica pred[rii limbii romani. Cursuri de
sensibilizare §i de preg[tire a educatoarelor §i a
educatorilor români sau maghiari din perspectiva
specificului activit[\ii cu copiii pre§colari romi au derulat
cu succes organiza\ia Salva\i Copiii! §i Funda\ia CEDU
2000‡, în cadrul proiectelor lor educa\ionale punctuale
sau la scar[ extins[, la nivel na\ional.
Prin recentul Program PHARE al MEC, centrat pe
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categoriile de elevi defavoriza\i, îndeosebi romi, o
component[ important[ vizeaz[ formarea de cadre
didactice rome prin cursuri locale, zonale §i centrale prin
formele înv[\[mântului deschis la distan\[.
B. Ac\iuni afirmative privind §colarizarea elevilor
la nivelul înv[\[mântului primar
a. Înv[\[mântul pentru romi din §colile cu
predarea în limbile român[ sau maghiar[. Se §tie c[
elevii romi înva\[, de regul[, fie în §colile române§ti, fie în
cele cu predarea în limba maghiar[, în func\ie de tradi\ia
§colar[ local[ §i de op\iunile p[rin\ilor romi.
Pân[ în septembrie 2003 – de§i legisla\ia permitea acest
lucru – nu s-a organizat un înv[\[mânt cu predarea
monolingv[ în limba matern[ romani dup[ modelul altor
minorit[\i cu tradi\ie în înv[\[mântul de acest tip (maghiar,
german, slovac §.a.), înv[\[mântul primar pentru romi
reg[sindu-se, a§adar, preponderent în componenta româneasc[,
respectiv, maghiar[. Prima clas[ cu predare efectiv[ în
limba romani s-a organizat abia în septembrie 2003 la §coala
M[guri – Lugoj din jude\ul Timi§.
Dac[, pân[ în anul 1995, timidele ini\iative ale unor ONG-uri
(Romani CRISS, ±coala Rut din cartierul bucure§tean
Ferentari – ca ini\iativ[ a Bisericii Baptiste <Providen\a”
–, UNICEF, Organiza\ia ROMROM din Caracal §.a.) în
structurarea unor proiecte de recuperare §colar[ pentru
romi (alfabetizare §i/sau completarea studiilor primare)
se înscriau într-o metodologie mai veche de anul 1989,
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odat[ cu publicarea Legii Înv[\[mântului nr. 84/1995,
recuperarea §colar[ s-a realizat în perimetrul acestui act
normativ. Posibilitatea alfabetiz[rii ori a complet[rii
claselor primare pentru persoanele cu vârste pân[ la 14
ani era condi\ionat[ de organizarea unor astfel de cursuri
doar în regim <de zi”, f[r[ a se avea în vedere c[
persoanele care, fie nu au frecventat niciodat[ §coala, fie
au p[r[sit-o între timp, de cel pu\in doi ani, nu mai
puteau s[ urmeze clasele primare în regim <de zi” sau
dup[ acelea§i programe sau manuale §colare ca §i elevii
cu vârste §colare adecvate acestei activit[\i, fiind, de
multe ori, antrenate în activit[\i ce priveau asigurarea
traiului personal sau al familiei.
Dat fiind acest context, ini\iativele de alfabetizare §i de
recuperare §colar[ la nivelul claselor primare au
apar\inut, în exclusivitate, în perioada 1990-1995,
organiza\iilor neguvernamentale, iar dup[ 1995
proiectele de acest tip au fost derulate de c[tre acestea
împreun[ cu re\eaua §colar[ de stat. Au excelat, îndeosebi
dup[ anul 1995 §i pân[ în momentul de fa\[, în
organizarea de proiecte educa\ionale de alfabetizare §i de
recuperare §colar[ destinate romilor – a§a cum prevede
art. 20 (la alin. 1 §i 4), organiza\ii neguvernamentale,
interguvernamentale sau guvernamentale, din România
sau din alte \[ri, ca: FSD Bucure§ti, CEDU 2000+, (într-o
re\ea de peste 300 de §coli cu elevi romi), Salva\i Copiii!,
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UNICEF la Mangalia, în jude\ele Dolj, Giurgiu, Ilfov,
Neam\, S[laj §.a., Funda\ia Wassdas §i CRCR Cluj Napoca
în jude\ele Cluj, S[laj, Ilfov §.a., Organiza\ia CARITAS în
jude\ele Satu Mare §i Maramure§, Institutul
Intercultural Timi§oara, Asocia\ia Femeilor |ig[nci din
Timi§oara, Proiectul Rut al Funda\iei „Providen\a” (ce
avea s[ se desprind[ în dou[ proiecte deosebit de serioase:
±coala Rut §i C[minul Phillip (ambele în Cartierul
Ferentari – Bucure§ti), ±coala Nyeri Szent Fülöp din
Sf. Gheorghe (CV), PER Tg.Mure§ – în unit[\i §colare din
Mure§, FICE România – în jude\ul Arge§ §i în Bucure§ti,
Asocia\ia pentru Dezvoltarea Prieteniei între Popoare – în
jude\ul Dâmbovi\a, Romani CRISS la Caracal
(împreun[ cu Organiza\ia ROMROM), Colt[u
(Maramure§), M. Kog[lniceanu (Constan\a), Organiza\ia
„Noroc” în jude\ul Tulcea, Asocia\ia Montan[ a Mo\ilor – în
jude\ul Alba, Agen\ia de Dezvoltare Comunitar[
<Împreun[”, ±coala Waldorf în localitatea Ro§ia din jude\ul
Sibiu §. a. m. d.
Nici în ceea ce prive§te asigurarea de înv[\[tori, care s[
r[spund[ avalan§ei de solicit[ri de a se organiza cursuri
de alfabetizare §i de recuperare §colar[ la nivelul claselor
primare, venite din partea romilor, re\eaua de
înv[\[mânt nu a putut face fa\[, mai cu seam[ când
aceste cereri vizau perioada anului cuprins[ între lunile
octombrie – aprilie. Începând cu anii §colari 2000 / 2001 §i
2001 / 2002, ministerul de resort a cerut inspectoratelor
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§colare jude\ene s[-§i propun[, anual, un num[r de
catedre pentru alfabetizare §i recuperare §colar[ care s[
fie finan\ate de c[tre inspectoratele §colare jude\ene.
Este foarte important de men\ionat c[ unele ONG-uri
au imprimat §i un alt fel de abordare a înv[\[mântului
pentru romi, diversificând activit[\ile de recuperare
§colar[. A§a, de pild[, CEDU 2000‡, a propus
structurarea §i derularea unui proiect inedit, denumit
<A doua §ans[“, finan\at de aceast[ Funda\ie, adresat
tinerilor romi cu vârste între 14 –25 de ani (care au
absolvit cel pu\in clasele primare), ce vizeaz[
completarea ciclului gimnazial §i însu§irea, în paralel, a
unei meserii.
De asemenea, unele ONG-uri au diversificat oferta
educa\ional[ pentru romi în §coli §i din alte unghiuri de
abordare: al <§anselor egale”, al form[rii cadrelor
didactice rome §i nerome sau al producerii de materiale
educa\ionale în limba romani sau adresate educatoarelor
§i profesorilor (CEDU 2000‡ ,,UNICEF, Salva\i Copiii!”),
al interculturalit[\ii §i al diversit[\ii (Institutul
Intercultural Timi§oara, Funda\ia <Phoenix”).
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b. Ore s[pt[mânale de limba matern[ romani în
§colile cu predarea în limba român[ sau maghiar[
Dar activitatea cea mai stabil[ §i coerent[ a
înv[\[mântului pentru romi, la nivelul claselor I – IV, a
constituit-o, din anul 1992 §i pân[ ast[zi, instituirea
studiului limbii romani în §colile cu elevi romi, la cerere,
câte 3-4 ore s[pt[mânale / grup[ sau clas[, prin
includerea lor în trunchiul comun de discipline.
±i introducerea studiului limbii materne romani la
clasele primare, în anul §colar 1992 / 1993, se datoreaz[
tot unor ini\iative personale, pe care Direc\ia General[
în Limbile Minorit[\ilor le-a sprijinit, aprobând orele
s[pt[mânale de limb[ romani la ±colile Bobe§ti – Glina
din jud. Ilfov (prof. Carmen State), Sântana în jud. Arad
(prof. Corneliu Doro\) §i la Caracal, în jud. Olt (prof.
Vasile Ion).
Cu începere din anul §colar 1995 / 1996 - când primele
grupe de înv[\[tori romi terminau ±colile Normale
(fostele Licee Pedagogice) din Bucure§ti, Bac[u §i
Tg.Mure§ – studiul limbii materne romani s-a extins în
jude\ele Mure§, Maramure§, în Bucure§ti, apoi, din luna
mai 1998, predarea acestei limbi înregistreaz[ un
fenomen exploziv. De pild[, dac[ în anul 1998 existau la
nivel de \ar[ doar 10 profesori de limb[ romani, în 4
jude\e, num[rul acestora avea s[ creasc[ la 260 de
profesori romi pentru limba romani în momentul de fa\[,
iar cel al elevilor, de la aproximativ 1000 – la 15.807 în
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martie 2003, într-un num[r de 38 de jude\e din cele 42
de unit[\i administrative ale României.
c. Formarea de cadre didactice rome pentru
necesit[\ile înv[\[mântului primar
O ini\iativ[ a Ministerului Înv[\[mântului din anul
1990 privea alocarea de locuri speciale pentru candida\ii
romi la ±colile Normale din Bucure§ti, Bac[u §i Tg. Mure§
(în total 56 de elevi dintre care, la Bac[u, cca. 20 erau
neromi), în scopul preg[tirii lor ca înv[\[tori care s[
lucreze cu copiii romi în §coli primare §i în gr[dini\e. De
subliniat c[ doar clasele din cadrul ±colilor Normale din
Bucure§ti §i Tg.Mure§ §i-au atins scopul. Aproape to\i
absolven\ii lucreaz[ la clase cu copii romi, unde predau §i
orele de limba romani, al\i câ\iva sunt inspectori pentru
înv[\[mântul destinat romilor, al\ii exceleaz[ în
producerea de materiale educa\ionale pentru romi.
Ulterior, între 1993 – 1998, acordarea de locuri
distincte pentru preg[tirea înv[\[torilor romi în cadrul
±colilor Normale / al Liceelor Pedagogice a încetat, dar, a
fost reluat[, din anul §colar 1999 / 2000, în câteva ±coli
Normale din: Bac[u, Cluj, Tg.Mure§, Timi§oara, Zal[u,
unde s-au alocat locuri, punctual, în func\ie de num[rul
de solicit[ri.
Preg[tirea viitorilor profesori de limba romani pentru
necesit[\ile claselor primare §i gimnaziale, dar §i a
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înv[\[torilor a demarat, pe scar[ extins[, în anul
universitar 2000/2001, când la Colegiul universitar de
înv[\[mânt deschis la distan\[ CREDIS, al Universit[\ii
Bucure§ti, s-a structurat o sec\ie de institutori – profesori
de limba romani, la ini\iativa D.G.Î.L.M din Minister, a
Funda\iei CEDU 2000‡, (care a asigurat plata taxelor de
studii §i a cheltuielilor aferente pentru 30 de cursan\i
romi timp de doi ani §i, de asemenea, onorariul autorilor
care au elaborat cursurile universitare necesare de limb[
§i literatur[ romani), cu concursul Colegiului CREDIS.
Ulterior, finan\area altor cursan\i romi a fost completat[
de CRCR Cluj Napoca, OSI Budapesta, Funda\ia
<Providen\a” din Bucure§ti, Funda\ia <Noroc” din Tulcea.
Cel mai mare num[r de burse îl asigur[ `ns[ UNICEF România pentru 117 cursan\i romi (inclusiv cheltuielile
aferente), pe durata a doi ani universitari.
Astfel, pentru preg[tirea specific[ a cursan\ilor romi,
pe componenta de limb[ §i literatur[ romani, prin
cursurile la distan\[ ale Colegiului universitar CREDIS
Bucure§ti, Funda\ia CEDU 2000‡ a finan\at editarea a 7
cursuri destinate acestora, ce se constituie în bibliografia
obligatorie pentru preg[tirea / perfec\ionarea profesorilor
de limba romani din §coli (în acest cadru sau individual):
trei cursuri de literatur[ rom[ (civiliza\ie veche indian[;
folclor §i antropologie rom[; istoria literaturii rome),
respectiv patru cursuri de limba romani (morfologie §i
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sintax[; curs practic – casete audio; stilistica limbii
romani – manual bilingv de traduceri; lexicologie rom[).
Dar formarea la distan\[ (în vederea ob\inerii diplomei
universitare) a cadrelor didactice rome necalificate are §i
o component[ preliminar[, cea a <preform[rii” prin
cursurile intensive de var[ de limba §i metodica pred[rii
limbii romani, la care, anual, din 1999 §i pân[ în prezent,
au fost coopta\i în medie câte 50 de cursan\i din
comunit[\ile rome §i forma\i ca înv[\[tori §i profesori de
limba matern[ romani, apoi, la începutul fiec[rui an
§colar au primit norme de profesori necalifica\i pentru
predarea limbii materne sau norme de înv[\[tori la clase
cu elevi romi. Finan\area cursurilor intensive de var[ de
limba romani a fost asigurat[, de-a lungul celor cinci
edi\ii, de UNICEF (edi\iile 2003, 2002, 2001), de MEC,
împreun[ cu Ambasadele Marii Britanii §i Fran\ei la
Bucure§ti (edi\ia 2000, cu concursul Romani CRISS),
respectiv, de Guvernul României, împreun[ cu FSD
Bucure§ti §i CRCR Cluj Napoca (edi\ia 1999).
d. Elaborarea instrumentelor de lucru §colare
necesare la clasele cu copiii romi din ciclul primar
Elaborarea instrumentelor de lucru §colare utile
înv[\[torului nerom, la clasa I, menite s[ elimine blocajul
lingvistic reciproc (elev rom / înv[\[tor nerom). Pentru
a preîntâmpina blocajul lingvistic (din partea elevului
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rom - care vine dintr-o comunitate compact[ rom[,
necunoscând doar limba matern[ romani - respectiv, din
partea înv[\[toarei care nu cunoa§te limba matern[ a
elevului), cu începere din anul 2001, Ministerul a decis cu
partenerii s[i (UNICEF îndeosebi) editarea de materiale
educa\ionale care s[ se adreseze §i corpului profesoral
<gagio”, spre a-l ajuta s[-§i desf[§oare, în primele
s[pt[mâni, activitatea cu succes în situa\iile în care vor
avea în clas[ elevi romi care, nefrecventând anterior
gr[dini\a, nu cunosc limba de predare, româna sau
maghiara.
De remarcat faptul c[ demersuri similare îndreptate
spre §colarizarea elevilor romi din ciclul primar fuseser[
f[cute anterior doar de ONG-uri, cum au fost, de pild[,
<CEDU 2000+,” §i <Salva\i Copiii!”, ceea ce însemna - §i
înseamn[ înc[ – foarte pu\in.
În acest nou context, MEC §i UNICEF procedeaz[, cu
consecven\[, la elaborarea unor materiale educa\ionale
pentru nivelul primar, adresate, în primul rând,
înv[\[torilor neromi, dar §i profesorilor de limb[ romani
care predau la nivelul înv[\[mântului primar orele
s[pt[mânale de limba romani, chiar §i copiilor romi care
frecventeaz[ aceast[ disciplin[.
Pân[ în prezent, au fost elaborate urm[toarele
materiale educa\ionale din aceast[ categorie:
* Vocabularul trilingv ilustrat (pe care l-am men\ionat
§i la educa\ia pre§colar[) con\ine peste §apte sute de
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ilustra\ii color §i cca. 1800 de elemente lexicale, grupate
în dou[ vocabulare trilingve român – maghiar – rom §i
maghiar – român – rom. Structurarea unei astfel de
lucr[ri a pornit, cum prefiguram mai sus, de la
necesit[\ile reale, dovedite în procesul educa\ional, când
elevii romi, proveni\i din comunit[\i monolingve rome, nu
cuno§teau, la venirea în clasa I, limba de predare (în
func\ie de tradi\ia §colar[ local[ – româna sau maghiara),
ceea ce presupunea un blocaj lingvistic din partea elevului
§i a înv[\[torului care nu §tia limba matern[ romani a
elevilor în cauz[.
În scopul dep[§irii acestui handicap, observat îndeosebi
în primele câteva s[pt[mâni de §coal[, s-a trecut la
elaborarea acestui eficient instrument de lucru, prin
fi§area cuvintelor con\inute sau sugerate de abecedarele
române§ti §i maghiare, urmat[ de traducerea cuvintelor
în limba romani, apoi de gruparea în cele dou[ vocabulare
trilingve. Într-o faz[ paralel[, au fost selectate din
corpusul de cuvinte române§ti §i maghiare cuvintele
comune reg[site în abecedare române§ti §i maghiare §i
prezentate apoi §i sub form[ ilustrat[ (evident, fiind
înso\ite de echivalentele în cele trei limbi). Practic,
înv[\[toarea nerom[ va ajuta elevul rom ca s[ în\eleag[
un cuvânt sau o imagine, întâlnite în abecedarul
românesc sau maghiar, fie prin ar[tarea imaginii
respective, fie str[duindu-se – pe baza regulilor de citire
în limba romani, ce înso\esc aceast[ lucrare – s[ citeasc[
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respectivul cuvânt elevului rrom. Dac[ un cuvânt nu se
reg[se§te în sec\iunea ilustrat[ a Vocabularului, atunci
înv[\[toarea va c[uta cuvântul într-unul dintre cele dou[
vocabulare trilingve §i, de asemenea, i-l va citi elevului în
limba romani.
Practica demonstreaz[ c[ o astfel de cooperare între
înv[\[toare §i elevul rom în primele zile §i s[pt[mâni de
§coal[ elimin[ pericolul abandon[rii pretimpurii a §colii
de c[tre elevul rom ce se confrunt[ cu dificult[\i
lingvistice de limb[ român[ sau maghiar[.
* Dic\ionarul român – rom37 este o lucrare ce vine în
sprijinul înv[\[torului nerom care nu cunoa§te limba
romani, permi\ându-i, la nevoie, s[-i traduc[ elevului
rom, care nu §tie la venirea în clasa I limba de predare,
anumite cuvinte. Evident, ca §i în cazul Vocabularului
trilingv, §i în aceast[ lucrare sunt date regulile de citire
în limba romani, pentru ca înv[\[torul s[ nu pronun\e
incorect cuvintele rome.
* Tot aici, se poate cita §i o ini\iativ[ a Ligii <Pro
Europa” din Tg. Mure§, de a fi editat, în anul 1997, o
Aritmetic[ 38 în versiunile romani – român[,
respectiv, romani – maghiar[, ce se adreseaz[ copiilor
romi care nu §tiu bine române§te sau ungure§te la venirea
lor la §coal[, fiind, în acela§i timp, un instrument

37

Dic\ionar rom]n –rom, editat de Gheorghe Sar[u împreun[ cu prima serie de absolven\i (2001) ai sec\iei de
limb[ §i literatur[ romani a Facult[\ii de Limbi §i Literaturi Str[ine – Universitatea din Bucure§ti, a fost
publicat, în anul 2003, de Editura Vanemonde, cu finan\are UNICEF, în cadrul parteneriatului UNICEF – MECT.
38
Aritmetica în versiunile romani – român[, respectiv, romani – maghiar[, este conceput[ de Ionel Ion §i de
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indispensabil la îndemâna înv[\[toarei nerome. O edi\ie
pentru clasa a II-a, trilingv[, a fost, de asemenea, tip[rit[
de c[tre aceea§i autori, în anul 1999.
e. Elaborarea instrumentelor de lucru §colare utile
înv[\[torului §i profesorului de limba romani, la
ciclul primar, menite s[ îmbog[\easc[ nivelul de
cunoa§tere a limbii materne romani
Introducerea, din anul §colar 1992 / 1993, a studiului
limbii materne romani, în regim de 3-4 ore
s[pt[mânale/clas[/grup[, la nivelul ciclului primar, a
necesitat §i elaborarea instrumentelor de lucru de rigoare:
programele §colare. Prima program[ de limba romani a
fost cea adresat[ elevilor romi ce se preg[teau ca viitori
înv[\[tori la ±colile Normale, conceput[, în 1992, de
Gheorghe Sar[u, iar a doua a fost elaborat[, în anul 1994,
de acela§i autor, program[ care acoperea, ini\ial, clasele
I – XIII. S-a elaborat apoi o program[ specializat[, în
vigoare, pentru nivelul claselor I-IV, conceput[ de
Mihaela Z[treanu în anul 2000, §i, de asemenea, s-a
început producerea manualelor §colare necesare.
Astfel, s-a decis ca pentru clasa I (sau anul I de studiu,
întrucât studiul limbii materne romani poate începe la
nivelul oric[rei clase I – XIII) s[ se traduc[, prin finan\are
oferit[ de Minister, în romani, manualul de comunicare
utilizat de 11 minorit[\i na\ionale care nu au înv[\[mânt
Mariana Costin – Ion, cu traducerea componentei rome de Gheorghe Sar[u, lucrare ce avea s[ fie reeditat[ de
CRCR Cluj împreun[ cu Editura “Pro Europa”.
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monolingv.39
Pentru anii II-IV de studiu, Ministerul a editat, în anul
1995, manualul Culegere de texte în limba romani în care
se reg[sesc mostre folclorice §i din literatura romilor cul\i
din întreaga lume40. Dar, o dat[ cu formarea de cadre
didactice rome, apetitul pentru conceperea unor astfel de
manuale a crescut, astfel încât Abecedarul rom (care, se
§tie, pentru minorit[\ile care nu au înv[\[mânt
monolingv se studiaz[ la clasa a II-a, c[ci la clasa I se face
doar dezvoltarea exprim[rii orale pe baza manualului de
comunicare în limba romani) a cunoscut în ultimii ani trei
variante, ini\iativa apar\inând unor ONG-uri ce dezvolt[
programe educa\ionale.41
Pe lâng[ aceste manuale §colare (pentru c[ toate au
primit statutul de manuale §colare auxiliare din partea
Ministerului), se cuvin men\ionate o serie de ini\iative ale
ONG-urilor, îndreptate, de asemenea, spre cultivarea
limbii romani, utile mai cu seam[ înv[\[torilor sau
profesorilor de limba romani. Aici se înscriu lucr[rile mai
sus–men\ionate, la înv[\[mântul pre§colar (Pungu\a cu
39

Manualul de comunicare Vak[rimata (prima edi\ie în 1998, urmat[ de edi\iile 1999, 2000, 2002), într-o versiune
ce apar\ine autorilor: Gheorghe Sar[u, Camelia St[nescu §i Mihaela Z[treanu.
40
Culegerea de texte în limba romani, realizat[ de Gheorghe Sar[u, a fost , reeditat[ §i în anii 1999, 2000.
41
<Abecedarul de Mure§ / Cluj “, Mirri ≥hib, i romani, realizat de trei înv[\[toare rome: Paula Mailat §i Olga
M[rcu§ (ambele din Mure§), Mirena Cionca (Timi§) - absolvente ale claselor de înv[\[tori romi de la ±colile
Normale din Mure§ §i Bucure§ti, 2001, la Editura ACADEMPRINT, cu sprijinul organiza\iilor CASROM, PER –
ambele din Tg. Mure§ - §i CRCR Cluj ; “Abecedarul de Bucure§ti <Miro anglutno lil” (realizat de înv. rom[ Mihaela
Z[treanu (absolventa clasei de înv[\[tori romi a ±colii Normale din Bucure§ti), Editura Veritas, 2001, cu sprijinul
§i cu finan\area primite de la Centrul Educa\ia 2000‡ Bucure§ti §i SLO - Olanda; <Manualul de alfabetizare în
limba romani pentru copii, tineri §i adul\i” (Alfabetizaciaqo lil anø-i romani ≥hib vaß ≥have, terne aj baremanu≥a),
realizat de Gheorghe Sar[u §i de Camelia St[nescu, 2002, Editura Vanemonde, la ini\iativa MEC §i a UNICEF
(care a asigurat §i finan\area); Manualul de limba romani pentru clasa a III-a a fost realizat de Mihaela
Z[treanu, iar ilustra\iile de Ana Costeff, în anul 2002 (Bucure§ti: Ed. Veritas), finan\at de Centrul Educa\ia
2000‡ împreun[ cu SLO – Olanda.
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doi bani, Povestirile dup[ Ion Creang[ /Paramì≥a palal o
Jon Kr[ngä, Ajkuk, casete audio de povestiri §i pilde rome
în limba romani) sau Culegerea de texte biblice42 publicat[
de Editura Kriterion, la ini\iativa §i cu finan\area
Funda\iei <Providen\a” din Bucure§ti.
Culegerea de cântece în limba romani, „Cele mai iubite
cântece rome”43, completeaz[ lista materialelor didactice
realizate, în marea lor majoritate, de c[tre autorii romi
dedica\i carierei didactice. Lucr[rile au fost donate
bibliotecilor din §colile în care se studiaz[ limba romani,
fiind, de asemenea, utilizate ca material auxiliar la orele
de limb[ romani.
Edi\ia prescurtat[ în limba romani a drepturilor
copilului – tip[rit[ în anul 1999 de organiza\ia <Salva\i
Copiii!”, într-o versiune realizat[ de Gheorghe Sar[u este util[ profesorilor de limba romani, care, la orele de
romani, prezint[, bilingv, drepturile copilului.
f. Elaborarea unor instrumente de lucru §colare,
auxiliare, utile înv[\[torului, la ciclul primar, §i
elevului rom, menite s[ sprijine procesul
educa\ional în limba român[ sau maghiar[
Au existat câteva ONG-uri consecvente în a sprijini
munca înv[\[torului român sau maghiar la clasele în care
42
Culegerea a fost tradus[ de Gheorghe Sar[u, pe baza unei selec\ii f[cut[ de teologul rom Florin Nasture §i a fost
ilustrat[ de pictorul rom Eugen Raportoru (publicat[, în anul 2002).
43
Culegerea <Cele mai iubite cântece rome” a fost publicat[ de Gheorghe Sar[u (cu profesorii de muzic[ Auric[
Must[\ea §i Daniela T. Grigore – care au asigurat nota\iile partiturilor), la Editura “Orientul Latin” din Bra§ov,
în anul 2000, cu finan\area CRCR Cluj Napoca.
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înva\[ §i copii romi, editând o serie de materiale utile
elevului rom, care are dificult[\i de scris §i de citit, atât
pe suport sonor, cât §i pe hârtie (mici c[rticele color cu
propozi\ii, strofe, poezii, ghicitori §.a.), din p[cate, nu
bilingv (romani – român[) sau trilingv (romani – român[
– maghiar[), ci doar în limba român[ sau maghiar[.
Men\ion[m, dintre acestea: CEDU 2000‡ (cu a sa
<bibliotec[ sonor[”, Salva\i Copiii (cu fi§e de îndrumare a
activit[\ii înv[\[torului, CRDE Cluj Napoca – de
asemenea cu c[rticele în român[ §i maghiar[ pentru a
veni în sprijinul elevilor romi de la clasele mici.
g. Elaborarea unor instrumente de lucru §colare,
utile, la clasa I, înv[\[torului §i elevului rom,
menite s[ sprijine însu§irea unor norme
de
conduit[ §colar[
Copiii romi care nu au frecventat gr[dini\a se
confrunt[, la venirea în clasa I, cu o serie de dificult[\i de
acomodare cu programul §colar §i în colectivitatea §colar[,
cu inabilit[\i de mânuire a instrumentelor de lucru etc. În
sprijinul înv[\[toarei, poate fi §i c[rticica în versuri
Programul meu zilnic (editat[ la Editura Extreme Group
din Bucure§ti, în limbile romani, român[ §i maghiar[, în
anul 2001, de c[tre MEC, Romani CRISS §i UNICEF
(care a asigurat §i finan\area), prin care se induc astfel de
norme de comportament la §coal[, pe strad[, în
colectivitate, în familie.
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h. Ini\iative destinate elevilor romi din ciclul
primar privind educa\ia extra§colar[
Anual, începând din anul 1998, Ministerul a prev[zut o
tab[r[, la mare, de limba §i cultura romani pentru 250 de
copii romi care studiaz[ limba matern[, ulterior, din anul
2001, §i o tab[r[ intercultural[, pentru al\i 200 de elevi
apar\inând minorit[\ilor na\ionale (între care §i elevi
romi). Aceste tabere au fost gândite ca recompens[ pentru
elevii romi care particip[ anual la Concursul na\ional de
limba romani.
O alt[ activitate la nivel na\ional, privind cultivarea
limbii romani, a constituit-o Concursul na\ional de limba
romani, care, ini\ial, a fost organizat, în anul 2000, la
Br[ila, la ini\iativa Funda\iei <Phoenix”, derulându-se ca
prima <olimpiad[“ na\ional[ pentru aceast[ limb[.
Edi\iile ulterioare au fost organizate la: Bac[u (2001), Tr.
Severin (2002) §i Tg. Mure§ (2003).
De bun[ seam[ c[ diferite ONG-uri (ca: Salva\i Copiii!,
CEDU 2000‡, Caritas Satu Mare, Wassdas, Asocia\ia
Femeilor |ig[nci <Pentru copiii no§tri”, CRCR Cluj §.a.),
dar §i unele structuri guvernamentale (cum au fost
ini\iativele ISJ Bac[u, ISJ Mehedin\i, ISJ Covasna,
DPMN / MIP prin ONR (Oficiul Na\ional pentru Romi) §i
Partida Romilor etc. au organizat pe durata vacan\elor
§colare tabere pentru copiii romi din ciclul primar.
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C. Ac\iuni afirmative privind §colarizarea elevilor
romi la nivel gimnazial §i liceal
Neexistând un înv[\[mânt monolingv rom, elevii romi,
de la ciclurile gimnazial §i liceal, înva\[ pe mai departe
al[turi de colegii lor români sau maghiari, în func\ie de
op\iunea p[rin\ilor. Indiferent de vârsta §colar[,
segregarea copiilor romi nu este admis[ de c[tre minister,
decât în situa\ia în care comunitatea rom[ solicit[
§colarizarea copiilor doar în limba romani. Pe de alt[
parte, segreg[rile de tip istorico - demografic, denumite §i
de tip reziden\ial, - când întreaga (sau aproape întreaga)
§coal[ este format[ din elevi romi - sunt inevitabile.
Segreg[rile de natur[ institu\ional[ (copiii romi nu
sunt accepta\i s[ înve\e în §coala de centru, ci doar în cea
de cartier, sau nu sunt l[sa\i de direc\iune s[ înve\e întro clas[ din corpul de cl[dire <nou”, <reabilitat”, ci în cel
<vechi”, sau când sunt segrega\i invocându-se decalajul
socio-economic ori faptul c[ respectivii elevi romi nu au
deprinderile necesare datorate faptului c[ nu au
frecventat gr[dini\a sau, din motive §i mai n[stru§nice,
de tipul <îi punem separat, c[ tot vor ei s[ studieze cele
3-4 ore s[pt[mânale de limba romani (!)” etc.) au fost §i
sunt interzise de minister.
În acest context, pentru elevii romi care frecventeaz[
ciclurile gimnazial §i liceal oferta educa\ional[ de stat a
privit, pe de o parte, introducerea celor 3-4 ore s[pt[mânale
de limba romani prev[zute la o grup[ sau clas[ (clasele
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putând fi formate, pentru aceste ore, cu elevi romi atât
dintr-o singur[ clas[, cât §i din alte clase - paralele ori din
clase apropiate ca an de studiu: clasa a V-a cu cl. a VI-a, sau
clasa a VI-a, cu a VII-a sau cu elevi din toate clasele ciclului
gimnazial, respectiv liceal), îndeosebi dup[ anul 1995, dar
mai cu seam[ dup[ anul 1998, iar, pe de alt[ parte,
organizarea unor cursuri de recuperare §colar[ (la
ini\iativa §i în parteneriat cu diferite ONG-uri).
La nivel gimnazial, o important[ ini\iativ[ privind
§colarizarea a constituit-o Programul <A doua §ans[”,
conceput §i finan\at de Centrul Educa\ia 2000‡, ce s-a
derulat, în intervalul 1999 – 2003, în re\eaua §colar[ de
stat. Acest tip de formare - care a fost recent preluat §i în
actualul Program PHARE al MECT - a prev[zut captarea
adolescen\ilor §i tinerilor romi din comunit[\i, cu vârste
între 14 – 25 de ani, care au absolvit cel pu\in clasele IIV §i care au p[r[sit sistemul de înv[\[mânt de cel pu\in
trei ani, în vederea recuper[rii printr-un program intensiv
de 3 ani §i jum[tate a claselor lips[ (dup[ caz: V-VIII, VIVIII, VII-VIII sau numai clasa a VIII-a), r[stimp în care li
se asigur[ §i un program de formare în vederea însu§irii
unei meserii ori a unei ocupa\ii. Pe de alt[ parte, acest
program ar trebui preluat §i pe plan local de c[tre ISJ-uri
§i de comunit[\ile locale, fiind deja validat de Minister, iar
absolven\ii putând s[ se înscrie la examenul de capacitate
sau s[ urmeze, mai departe, liceul la seral sau la f[r[
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frecven\[.
De remarcat faptul c[, între disciplinele studiate,
figureaz[, în acest program, §i limba romani, iar
programa pentru aceast[ limb[ a fost elaborat[ de CNC
prin cooptarea unui colectiv format din: Mirena Cionca,
Mihaela Z[treanu, Firu\a Tacea, Gheorghe Sar[u
(programa poate fi consultat[ pe pagina de Internet a
MECT, www.edu.ro).
a. Aspecte ce privesc predarea limbii materne
romani la gimnaziu §i liceu
Pentru predarea limbii materne romani, la gimnaziu §i
liceu, în limita celor 3-4 ore s[pt[mânale prev[zute
pentru o clas[ sau grup[, trebuie ar[tat c[ profesorii de
limba romani dintr-o §coal[ asigur[ predarea ei atât la
nivel primar, cât §i la cel gimnazial, iar în func\ie de
situa\iile concrete (de preg[tirea lor §i de solicit[ri)
ace§tia \in ore §i la licee, §coli profesionale sau de ucenici.
Reglementarea Ministerului prin care se asigur[
studiul limbilor materne a fost emis[ la 31 martie 1999,
iar pentru romi sunt con\inute prevederi aparte, în cap.
VII, care permit demararea studiului acestei limbi în orice
moment al anului §colar §i la nivelul oric[rei clase,
inclusiv pentru încep[tori.
Programa de limba romani pentru ciclul gimnazial a
fost elaborat[ în conformitate cu toate exigen\ele teoriei
curriculare, urmând ca MECT s[ organizeze procedurile
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de rigoare44 pentru elaborarea §i editarea manualelor de
limba romani necesare pentru clasele V– VIII45. Pentru
liceeni, predarea se face diferen\iat, în func\ie de anul de
studiu (dac[ sunt încep[tori - atunci predarea se face la
fel ca §i la nivelul primar; elevii de la liceele pedagogice,
indiferent dac[ au studiat sau nu la gimnaziu aceast[
limb[ – dup[ manualul editat la EDP în 1994, iar elevii
avansa\i (cei din anii IX – XIII de studiu), dup[ culegerea
de traduceri §i retroversiuni Stilistica limbii romani,
editat[ de Gheorghe Sar[u (CREDIS, 2001, cu finan\area
CEDU 2000‡), aflat[ §i pe pagina web a ministerului,
www.edu.ro
b. Aspecte ce privesc predarea istoriei §i a tradi\iilor
rome, la gimnaziu
În conformitate cu prevederile constitu\ionale, ale Legii
Înv[\[mântului §i ale reglement[rilor Ministerului,
începând din anul §colar 2002 / 2003, s-a trecut la
predarea istoriei §i a tradi\iilor rome, câte o or[ pe
s[pt[mân[ la clasele a VI-a §i a VII-a, în §colile cu elevi
romi, unde, de regul[, se pred[ §i limba matern[ romani
în regim op\ional. Anterior, în anul 2002, la ini\iativa
MEC §i UNICEF (care a asigurat §i finan\area) s-a
organizat, în perioada 1-15 septembrie, la Br[ila, prima
44

Programa de limba romani, a fost elaborat[ de CNC în anul 2002 (aprobat[ în martie 2003) cu concursul unui
colectiv format din: Olga Markus, Chircu – Cristil Daniela §i Chircu – Cristil Pantilie.
45
Pân[ atunci, ca §i pân[ în prezent, predarea la anii V –VIII de studiu se asigur[ dup[ manualul destinat
înv[\[torilor romi de la ±colile normale (liceele pedagogice), editat, în anul 1994, de Minister, la EDP – R. A.
Bucure§ti (autor: Gheorghe Sar[u) §i reeditat, în anul 2000, sub titlul de Curs de limba romani (Editura Dacia
Cluj Napoca, cu finan\area CRCR Cluj Napoca).
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§coal[ na\ional[ de var[ pentru istoria §i metodica
pred[rii istoriei §i a tradi\iilor romilor, în scopul abilit[rii
a 40 de tineri romi pentru aceast[ disciplin[, ca profesori
necalifica\i (dar care, din octombrie 2002, s-au înscris la
cursurile de înv[\[mânt deschis la distan\[ pentru
institutori, organizate la Colegiul universitar CREDIS
Bucure§ti).
În paralel, MEC §i UNICEF (care a asigurat §i
finan\area necesar[) au decis editarea unei casete audio
cu istoria romilor (de la originile indiene, pân[ în spa\iul
românesc §i Europa)46. În anul 2003, UNICEF §i MEC vor
elabora §i publica un manual auxiliar de Istoria §i
tradi\iile romilor care s[ poat[ fi utilizat, la clasele a VI-a
§i a VII-a, unde sunt prev[zute câte 1 h/s[pt[mân[
pentru aceast[ disciplin[.47
c. Facilit[\i la admiterea în licee, §coli profesionale
§i de meserii a candida\ilor romi
La nivel liceal, o component[ important[ (la care ne-am
referit §i în sec\iunea de formare a cadrelor didactice
pentru ciclul pre§colar §i primar) a constituit-o acordarea
46

Istoria romilor, pe baza textului elaborat de tân[rul istoric rom Petre Petcu\, este tradus[ §i în limbile romani
(Gheorghe Sar[u) §i maghiar[ (László Murvai). Casetele con\inând cele trei versiuni au fost editate de Media
Pro Music în anul 2003, iar ilustra\ia a fost asigurat[ de elevul Cosmin – Adrian Stanciu. Textul Istoriei romilor
- în limbile român[, maghiar[ §i romani – poate fi consultat §i pe pagina web a MEC, în sec\iunea pentru
înv[\[mânt destinat romilor.
47
Pân[ atunci, bibliografia se completeaz[ cu lucr[rile editate de CRCR Cluj Napoca (George Potra, Contribu\iuni
la istoricul \iganilor din România, 2002, Bucure§ti: Editor Mihai Dasc[l, reeditarea lucr[riii din anul 1939) §i cu
cele existente pe pagina web a MEC, în format electronic: Romii, India §i limba romani (1998, Kriterion, autor:
Gheorghe Sar[u); Cultur[ §i civiliza\ie indian[ (2000, Bucure§ti: CREDIS, autori: Mircea Itu §i Julieta Moleanu);
Curs de antropologie §i folclor rom (2001, Bucure§ti: CREDIS, autoare: Delia Grigore); Istoria literaturii rome
(2002, Bucure§ti: CREDIS, autor: Rajko Djuri≥) - ultimele trei sponsorizate de CEDU 2000‡).
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de c[tre ministr a unor locuri distincte pentru candida\ii
romi în licee, pe de o parte, pentru formarea viitorilor
înv[\[tori romi (în 1990, apoi, sporadic, în 1991, 1992,
1999 – 2002), iar pe de alt[ parte, din anul 1999 §i pân[
în prezent, în general, pentru ca ace§tia s[ accead[ în
licee, §coli profesionale §i de meserii, unde criteriile de
admitere au fost media de minim cinci, respectiv, adeverin\a
de apartenen\[ la etnia romilor eliberat[ de o organiza\ie
legal constituit[ a romilor (civic[, profesional[, politic[
etc.). Locurile distincte primite de c[tre candida\ii romi la
admiterea în licee, §coli profesionale §i de ucenici sunt
nelimitate (ele se adaug[ la nivelul fiec[rei clase a IX-a,
prin suplimentarea cu dou[ locuri). În anul 2002 s-au
bucurat de astfel de facilit[\ii, la nivel de \ar[, un num[r
de 1350 de elevi romi (dintre care 530 în Bucure§ti §i
jude\ul Ilfov), iar în 2003 aproximativ 3000 la nivel de \ar[.
d. Educa\ia extra§colar[ la gimnaziu §i liceu
Cadrele didactice, rome §i nerome, care lucreaz[ la
gimnaziu §i liceu, au la îndemân[ o serie de lucr[ri
publicate, de la care s[ porneasc[ în cadrul activit[\ilor de
deconstruire a stigmelor, de educa\ie pentru diversitate
etc. Iat[, de pild[, dou[ dintre acestea:
* Ambasada Suediei la Bucure§ti, în parteneriat cu
CEDU 2000‡ §i CRCR Cluj Napoca, a publicat, în anul
2000, la Editura Rao din Bucure§ti, cartea autoarei rome
suedeze Katarina Taikon, Katitzi. Lucrarea este înso\it[
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de un pre\ios ghid metodologic elaborat de dr. C[t[lina
Ulrich, de la Cedu 2000‡, ce vine în sprijinul profesorilor
de la clasele gimnaziale, dar §i de la clasele mai mici (a
III-a, a IV-a sau chiar de la cele liceale), pentru a dirija
lectura elevilor §i pentru a extrage cât mai multe
înv[\[minte din suferin\ele micu\ei Katitzi, din situa\iile
de discriminare la care aceasta era expus[ pe nedrept de
colegii, profesorii §i de personalul orfelinatului – to\i gage
suedezi - §i, mai târziu, chiar de familia ei tradi\ional[.
Lucrarea se constituie într-un valoros punct de pornire
pentru educa\ia intercultural[, pentru demolarea
prejudec[\ilor §i discrimin[rilor din §coli fa\[ de copiii
romi.
Organizarea unor concursuri pe tematica acestei c[r\i
(cum inspectorii pentru înv[\[mântul destinat romilor au
procedat în jude\ele Bihor §i Vrancea) a fost foarte bine
apreciat[ de c[tre copiii apar\inând diferitelor etnii.
* O alt[ lucrare ce poate veni în sprijinul profesorilor care
au în clase elevi romi §i care se adreseaz[ cu prec[dere
adolescen\ilor §i tinerilor romi - pentru a-i motiva s[-§i
termine studiile liceale §i s[ urmeze facult[\i - o reprezint[
jurnalul bilingv Întâmpl[ri din via\a mea, elaborat de o
student[ rom[, Isabela B[nic[, în care î§i prezint[
experien\a sa de a se fi aflat în str[in[tate cu al\i tineri
romi, la ni§te cursuri de limba §i cultura romani (Bucure§ti:
Editura Veritas, 2001, finan\ator: CEDU 2000‡; lucrare
disponibil[ §i pe pagina de Internet a MEC, în rubrica
rezervat[ înv[\[mântului pentru romi).
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IV. MODALIT{|I DE LUCRU CU ELEVII ±I
COMUNITATEA ROM{
(Gheorghe Sar[u)
1. Modalit[\i de lucru cu pre§colarii romi §i cu
p[rin\ii acestora
Utiliz[m, pentru eficien\a Ghidului, câteva situa\ii
frecvente §i r[spunsurile ac\ionale aferente, chestiuni cu
care – în genere – se confrunt[ cadrele didactice care
lucreaz[ în înv[\[mântul destinat copiilor romi.
a. Legat de situa\iile `n care pre§colarii romi nu
frecventeaz[ înc[ gr[dini\a se vor avea în vedere
urm[toarele:
De§i exist[ pu\ini p[rin\i romi care î§i înscriu copiii la
gr[dini\[, totu§i, în urma discu\iilor purtate de
educatoare cu mamele rome din comunitate, acestea au
con§tientizat efectele benefice ale preg[tirii pre§colare. În
toate discu\iile pe care le ve\i purta cu liderii romi, cu
p[rin\ii romi, cu tinerii §i copiii din comunitatea rom[, nu
aborda\i discu\ia de pe pozi\ii oficiale, folosi\i o manier[
prietenoas[ §i tolerant[ de comunicare. Vorbi\i-le
interlocutorilor romi de faptul c[, frecventând gr[dini\a §i
§coala, copiii lor vor avea alte posibilit[\i de afirmare în
via\[. Evident, primele probleme pe care le vor etala
interlocutorii romi vor fi cele legate de lipsurile cu care
√
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familiile rome se confrunt[ zilnic sau de alte cauze reale
(de pild[, inexisten\a documentelor de identitate §i, din
acest motiv, imposibilitatea de a beneficia de unele
drepturi legale; lipsa locurilor de munc[ etc.). Nu face\i
promisiuni pentru care nu ave\i siguran\a c[ le ve\i §i
onora, dar propune\i mamelor rome s[ alc[tui\i un
comitet cu care s[ discuta\i §i s[ g[si\i împreun[ solu\ii la
problemele prioritare identificate, iar pe m[sur[ ce unele
dintre probleme se vor rezolva, mamele s[ fie de acord ca
s[-i aduc[ pe copii la gr[dini\[.
Dac[ demara\i discu\iile cu p[rin\ii romi în prim[vara
§i în vara premerg[toare începerii §colii, când copilul rom
urmeaz[ s[ se înscrie în clasa I, le pute\i propune
p[rin\ilor organizarea unei gr[dini\e <estivale”, dup[
modelul de succes (experimentat în proiectul – pilot <Start
bun pentru §coal[”, la Panciu, în jude\ul Vrancea). Anii de
gr[dini\[ sunt <recupera\i” intensiv pe o perioad[ de trei
s[pt[mâni, în intervalul august – septembrie, prilej în
care viitorul elev de clasa I î§i formeaz[ deprinderile §i
abilit[\ile necesare la clasa I, normele de comportament
în colectivitatea §colar[ etc.
√ Dac[ exist[ o gr[dini\[ într-o comunitate tradi\ional[,
de c[ld[rari de pild[, §i nu este frecventat[ de copiii romi,
ve\i vedea c[ dac[ nepo\ii §i nepoatele liderului
tradi\ional (buliba§a) vor începe s[ vin[ la gr[dini\[,
automat §i alte mame rome vor <copia” modelul, aducând
√
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§i ele copiii acolo. O discu\ie cu familia liderului
tradi\ional rom este benefic[ în acest scop. Oferta
educa\ional[ poate fi nuan\at[ §i în profilul educa\iei
tradi\ionale.
√ În discu\iile cu mamele rome, s[ nu face\i gre§eala de a
repro§a c[ familiile rome nu fac educa\ie copiilor, c[ nu se
ocup[ suficient de copiii etc., deoarece în familiile rome se
face educa\ie copiilor, dar nu întotdeauna dup[ rigorile §i
tipicul educa\iei f[cute în familiile gagicane. De pild[, pe
lâng[ educa\ia specific[, copilului rom îi este l[sat[ foarte
mult[ libertate, el trebuie s[ se bucure de copil[rie, dar §i
s[ se deprind[ a lua decizii în mod independent de la
vârste foarte mici.
√ Încerca\i s[ identifica\i împreun[ cu colectivul de mame
interesate s[-§i înscrie copiii la gr[dini\[ toate
problemele, stabilind natura lor (lipsa îmbr[c[mintei §i a
înc[l\[mintei §i – în cazul unor comunit[\i extrem de
s[race, de pild[ - gândi\i împreun[ posibilit[\ile locale de
rezolvare a lor). Invita\i preotul/predicatorul din
comunitate, medicul sau asistentul medical, mediatorul
sanitar §i mediatorul §colar - acolo unde exist[ -, liderii
romi, consilierii care au în competen\[ strada, cartierul,
zona §i nu ezita\i s[ contacta\i agen\i economici c[rora s[
le solicita\i sponsoriz[ri în obiecte de îmbr[c[minte §i de
înc[l\[minte, produse alimentare, juc[rii etc. Nu ezita\i,
de asemenea, s[ solicita\i sprijinul unor organiza\ii
neguvernamentale active în zona de referin\[.
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În activit[\ile cu romii, trebuie s[ renun\a\i, de la bun
început, la ideea c[ romii boga\i vor face, automat, unele
sponsoriz[ri. Acestea sunt posibile, dar dup[ foarte
îndelungi perioade de timp, când ace§tia se vor fi convins
cu adev[rat de corectitudinea §i de fidelitatea rela\iei de
colaborare. Pentru astfel de acte de generozitate, trebuie
ales foarte bine contextul, de preferat de natur[
competitiv[, când al\i romi vor fi f[cut astfel de dona\ii,
sponsoriz[ri. De exemplu, invitat la deschiderea unei §coli
noi dintr-o localitate vrâncean[, buliba§a, v[zând c[ unul
dintre invita\ii romi, profesor, a oferit un dar simbolic
§colii, atunci §i acest lider tradi\ional a acordat §colii, un
alt cadou incomparabil mai mare.
√ În paralel, încerca\i s[ discuta\i §i cu mamele celorlal\i
copii neromi, vorbindu-le deschis §i corect despre
necesit[\ile copiilor romi, solicitându-le §i lor sprijinul
(uneori se pot crea leg[turi neb[nuite cu diferite firme sau
fabrici, sau cu depozite de obiecte confiscate pe care le
pute\i achizi\iona la sume modice §. a.).
√ Chiar dac[ în comunitatea rom[ exist[ o anumit[ religie
predominant[, nu ezita\i s[ cere\i sprijinul altor culte. În
general, acestea sunt foarte sensibile la problemele
oamenilor. De exemplu, Biserica Baptist[ a ajutat
material copii §i studen\i romi ortodoc§i, f[r[ s[ întrebe
care este religia acestora, deci, f[r[ practicarea
prozelitismului.
√
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b.Dac[ un copil rom frecventeaz[ gr[dini\a?
√ În general, pre§colarii romi vin la gr[dini\[ cu o idee
deformat[ despre institu\iile §colare indus[ de familie, de
colegii de joac[, de fra\ii mai mari, care - în func\ie de
experien\ele nepl[cute avute în comunitatea §colar[ –
minimalizeaz[ menirea acestora.
√ S[ ave\i în vedere c[ un copil este obi§nuit în familia sa
cu o mai mare libertate, ceea ce ar presupune ca în
primele zile de la venirea la gr[dini\[ a acestuia, s[
manifesta\i o mai mare în\elegere, astfel încât pre§colarul
rom s[ nu se simt[ constrâns.
√ Nu pierde\i din vedere c[, aproape în totalitate, copiii
romi simt nevoia unui plus de afect, în raport cu ceilal\i
copii. Lua\i în calcul sensibilitatea acestor copii pentru a
nu provoca frustr[ri, justificate sau nu, în cazul unor
decizii de natur[ educa\ional[.
√ Folosi\i în discu\iile cu pre§colarii romi un ton prietenos,
blând, iar bunele inten\ii s[ vi se citeasc[ din privire.
√ Dac[ nu v[ vor spune de ce sunt sup[ra\i, nu insista\i.
Încerca\i s[-i antrena\i, pe moment, cu discre\ie, firesc, în
alte activit[\i.
√ Dac[ apar mici conflicte (de pild[, un alt copil îi
adreseaz[ copilului rom apelativul de <\igan” etc., nu
ezita\i s[ interveni\i, cu tact, cu vocea normal[ §i s[
explica\i celorlal\i copii c[ nu este o ru§ine s[ fii <\igan”,
dar termenul cu care îi ruga\i s[ se adreseze este cel de
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<rom”, iar cea mai potrivit[ formul[ de adresare este pe
numele s[u.
√ Dac[ un copil rom sau mai mul\i se confrunt[ cu
dificult[\i de limb[, deoarece au vorbit acas[ doar limba
matern[ romani, c[uta\i pentru o vreme <o educatoare de
suport” din rândul mamelor rome, care s[ v[ asiste la
program, pân[ când copiii romi vor dep[§i barierele
lingvistice. La nevoie, pute\i solicita, în acela§i scop,
sprijinul inspectorului pentru înv[\[mântul destinat
romilor, care s[ v[ pun[ la dispozi\ie câ\iva voluntari,
elevi romi de la liceele pedagogice sau de la alt liceu,
§coal[ general[ etc., care s[ v[ ajute s[ comunica\i, la
început, cu pre§colarii romi. Dac[ exist[ mediator §colar
în localitate, îl pute\i solicita, de asemenea, în acest scop.
Dac[ în §coala apropiat[ se pred[ limba romani, nu
ezita\i s[ solicita\i profesorul de limba romani s[ v[ ajute
în acest scop.
√ ~n orice situa\ie de înv[\are, nu uita\i c[ exist[ în bibliotecile
§colare, în bibliotecile CCD-urilor §i în cele jude\ene,
Vocabularul trilingv ilustrat (român – maghiar – rom), care v[
permite s[ oferi\i copiilor romi echivalentul rom al anumitor
cuvinte (fie ar[tându-le imaginea color, fie c[utând în
vocabular cuvântul în cauz[ §i citindu-i-l copilului în romani).
Dic\ionarul român – rom – existent §i el în biblioteci – v[ poate
fi, de asemenea, de folos.
√ Este necesar s[ v[ informa\i în leg[tur[ cu unele
aspecte din istoria, cultura §i tradi\iile romilor, utilizând
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lucr[rile recomandate în Ghid.
√ Nu ezita\i s[-i încuraja\i pe copiii romi, pentru cel mai
mic progres înregistrat, l[udându-i de fiecare dat[.
√ Descoperi\i-le predispozi\iile artistice (spre ritm,
culoare §.a.) §i cultiva\i-le, dându-le extensie spre alte
activit[\i.
√ Nu râde\i niciodat[ când unii copii fac glume sau
remarci r[ut[cioase la adresa copiilor romi. Exemplul
dumneavoastr[ va fi imediat copiat, amplificat, în r[u,
dar §i în bine, dac[ ve\i ar[ta c[ nu <gusta\i” astfel de
atitudini.
√ Convoca\i mamele cât mai des §i, la o mic[ trata\ie,
încerca\i, într-o atmosfer[ liber[, prieteneasc[, s[ stabili\i
pa§ii urm[tori în solu\ionarea problemelor ce se ivesc.
√ Nu lucra\i preferen\ial cu anumi\i copii, ci încerca\i s[-i
antrena\i §i s[-i capacita\i pe to\i deopotriv[. Identifica\i
ce are bun fiecare dintre ei, eventual, responsabiliza\i-i
pentru anumite activit[\i spre care manifest[ interes
deosebit sau la care se pricep.
√ Nu l[sa\i copiii romi s[ se grupeze preferen\ial cu al\i
copii romi, încerca\i s[-i <armoniza\i”, a§ezându-i lâng[
ceilal\i §i veghind la cimentarea unor rela\ii fire§ti între
copiii romi §i neromi.
√
În întâlnirile cu p[rin\ii neromi încerca\i s[
detensiona\i eventualele nemul\umiri ale acestora
privind eventualele <plângeri” f[cute de copiii acestora în
leg[tur[ cu necesitatea de a comunica §i de a se juca
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împreun[ cu pre§colarii romi. (O prieten[ pictori\[, gagie,
ne spunea cum §i-a deconstruit prejudec[\ile fa\[ de romi,
primite de la prieteni, de la societate, întrebându-se: <Dar
dac[ eu eram în locul lor, dac[ m[ n[§team §i eu rom[?”).
√ Dac[ observa\i c[ un copil rom are probleme de igien[,
încerca\i, cu tact, s[ g[si\i calea de a îndrepta problema.
Ini\ia\i, de pild[, concursuri pe tematic[ sanitar[. Într-o
unitate pre§colar[, copiii romi care aveau p[duchi erau
invita\i, în pauze, <s[ ne piept[n[m”, în fond, cu un
pseudo-pieptene special, electric, erau electrocuta\i
p[duchii, astfel încât copiii nici nu-§i d[deau seama ce se
întâmpl[.
√ Dac[ ave\i fo§ti pre§colari, care sunt elevi la clasele
gimnaziale, îi pute\i solicita s[ v[ ajute la anumite
activit[\i în gr[dini\[ sau în comunitate.
2. Modalit[\i de lucru cu elevii romi din ciclul primar
Lectura\i în prealabil Modalit[\ile de lucru cu
pre§colarii romi §i cu p[rin\ii acestora.
√ Dac[ în §coal[ exist[ mai multe clase I paralele, înainte
de formarea lor, discuta\i cu celelalte înv[\[toare, în
prezen\a directorului, §i proceda\i la o distribu\ie
echilibrat[ a copiilor romi care nu au frecventat gr[dini\a
§i, în general, a copiilor romi. A§a cum s-a v[zut în
sec\iunea consacrat[ înv[\[mântului gimnazial, cadrul
√
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legislativ actual interzice cu des[vâr§ire segregarea
copiilor romi de ceilal\i copii.
√ Dac[ §colarii de clasa I provin dintr-o comunitate
compact[ de romi, care nu au frecventat gr[dini\a §i care,
la venirea în §coal[, nu cunosc decât limba matern[
romani, va trebui ca, timp de dou[-trei s[pt[mâni,
înv[\[toarea s[ se ocupe suplimentar de ace§ti elevi.
Solicita\i sprijinul câtorva mame rome, care, pe rând, s[
joace rolul <înv[\[torului de suport” în clas[, pentru a le
traduce în limba romani copiilor ceea ce ei nu în\eleg în
clas[. Acest ajutor poate veni §i din partea înv[\[torilor
sau profesorilor romi din §coal[ care §tiu sau predau
limba romani, din partea mediatorului §colar rom sau din
partea unor voluntari romi (fo§tii elevi romi din clasele
mai mari sau liceeni).
√ Încerca\i, în lipsa acestor voluntari, s[ v[ procura\i din
bibliotecile §colilor (de la CCD-uri ori de la Biblioteca
jude\ean[) lucrarea Vocabularul trilingv ilustrat
(român – maghiar – rom) pentru a v[ facilita
comunicarea cu elevii romi (prin ar[tarea imaginilor
unor cuvinte neîn\elese de c[tre ace§tia din Abecedar,
fie prin citirea cuvintelor neîn\elese de elevii romi din
vocabularul anexat lucr[rii). Pute\i, de asemenea,
utiliza Dic\ionarul român – rom , care se afl[ la
dispozi\ia cadrelor didactice în acelea§i biblioteci.
√ Dac[ elevul rom de clasa I nu a urmat înv[\[mântul
preprimar, va fi nevoie s[ recurge\i §i la sprijinul fo§tilor
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elevi romi, al elevilor liceeni romi recomanda\i de
inspectorul pentru romi, al mediatorului §colar sau
sanitar, al profesorului de romani sau de istoria §i de
tradi\iile romilor din §coal[, al reprezentantului rom din
structurile locale pentru a se organiza, o vreme, asistarea
elevilor în afara orelor de §coal[ în vederea preg[tirii
lec\iilor. Unde este posibil, pot fi solicitate ONG-urile
locale care deruleaz[ programe de asisten\[ §colar[
înainte §i dup[ programul §colar zilnic.
√ În scopul unei reu§ite profesionale depline, este timpul
s[ v[ completa\i cuno§tin\ele despre romi (tradi\ii,
obiceiuri, cultur[ romani, istorie rom[, limb[ etc.), pentru
a în\elege mai bine mentalit[\ile rome.
√ Înc[ din primele zile de §coal[, institui\i un comitet al
mamelor rome, cu care s[ conlucra\i în permanen\[,
consultându-v[ în luarea deciziilor majore.
√ Ave\i în vedere c[ elevii romi – mai cu seam[ cei care nu
au frecventat înv[\[mântul preprimar – sunt extrem de
sensibili, sufer[ mai mult decât ceilal\i în situa\ia unor
nedrept[\i, ei sim\ind nevoia unui plus de afect.
√ În timpul gust[rilor sau / §i al meselor calde oferite în
§coli, acorda\i extrem de mare grij[ ca elevii proveni\i din
familii înst[rite s[ nu-i jigneasc[ pe ceilal\i, prin atitudini
de bravur[, de refuzare a hranei primite. Face\i ca
rela\iile de colegialitate §i de prietenie s[ se cimenteze §i
mai mult prin aceast[ comuniune prilejuit[ de servitul
mesei în timpul programului §colar.
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A§ezarea copiilor romi în b[nci trebuie s[ o face\i dup[
criterii psihopedagogie logice §i coerente. Nu-i a§eza\i, din
start, în ultimele b[nci pe copiii romi! Evident, a§eza\i-i în
primele b[nci pe copiii neromi §i romi cu probleme de v[z,
auz, timiditate etc., pe cei înal\i în jum[tatea din spate a
clasei. Schimbarea periodic[ a locurilor între elevi – dac[
nu ridic[ alte probleme – este de asemenea
recomandabil[. Explica\i p[rin\ilor neromi c[ este
necesar ca elevii neromi s[ stea al[turi de cei romi, c[
dumneavoastr[ garanta\i pentru buna lor în\elegere §i
conduit[. Este de re\inut faptul c[ atitudinea favorabil[ a
înv[\[torului fa\[ de copiii romi va fi copiat[ automat de
c[tre elevii neromi.
√ Nu l[sa\i copiii s[ recurg[ la jigniri, la folosirea
apelativului – porecl[ de <\igan”, ci denumirea lingvistic
motivat[ de <rom”. A§adar, explica\i copiilor, de la bun
început, semnifica\ia celor doi termeni §i cere\i-le s[
foloseasc[ în clas[, în curte, pe strad[ §i în familie
termenul oficial în sistemul de înv[\[mânt, cel de <rom”.
Încuraja\i-i s[-§i considere colegii romi prieteni, s[ se
adreseze acestora pe numele preferat de ei (pe cel “rom”
sau pe cel din acte).
√ Nu face\i nici cea mai mic[ diferen\iere între copiii romi
§i neromi, defavorizându-i pe cei romi.
√ Dac[ în clas[ vi se repartizeaz[ un elev rom repetent
este timpul s[-l trata\i ca pe oricare alt copil nou venit în
clas[, f[r[ a-i aminti niciodat[ c[ a mai frecventat aceast[
√
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clas[. Antrena\i-i în a da r[spunsuri, nu folosi\i niciodat[
formule de tipul: <Pe tine nu te mai întreb, c[ tot nu §tii”,
<Dar tu nu ai înv[\at asta anul trecut?”, <Tu §tii de anul
trecut, nu te mai întreb” etc. Elevii romi mai slabi la
înv[\[tur[ trebuie încuraja\i pentru orice mic progres pe
care îl fac.
√ Dac[ un copil rom nu v[ r[spunde la întreb[ri, sau v[
r[spunde dup[ un timp îndelungat de gândire, nu lua\i
acestea ca o sfidare, mai ales la clasa I §i mai cu seam[
când elevul vine dintr-o comunitate în care a vorbit doar
limba romani sau când, nefrecventând gr[dini\a, nu are
rapiditatea necesar[ în formularea de r[spunsuri (O
înv[\[toare doljeanc[ i-a repro§at tat[lui unui copil rom
faptul c[ fiul lui o sfideaz[, c[ nu vrea s[-i r[spund[ la
întreb[ri. Tat[l a ar[tat c[ elevul, ne§tiind bine limba
român[, mai întâi traduce cerin\a în gând, ordoneaz[
r[spunsul în gând, apoi îl roste§te.).
√ Dac[ un copil rom sau mai mul\i se confrunt[ cu
dificult[\i materiale deosebite, în raport cu ceilal\i,
c[uta\i, împreun[ cu mamele rome §i nerome, s[
identifica\i poten\iale resurse financiare sau / §i în natur[
(sponsoriz[ri, dona\ii, ajutoare din partea unor funda\ii,
biserici, organiza\ii etc.).
√ Face\i în a§a fel ca elevii, neromi §i romi, s[ se simt[ ca
un adev[rat colectiv. Acela§i lucru cere\i §i colectivului de
p[rin\i. Dac[ ve\i avea p[rin\i neromi care nu accept[ ca
elevii neromi s[ fie trata\i în §coal[ în mod egal cu elevii
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romi sau s[ stea în banc[ împreun[, recurge\i la sprijinul
directorului, al unor romi respecta\i din localitate, la
ajutorul unor exper\i în drepturile copilului etc.,
organizând întâlniri cu p[rin\ii. Vorbi\i-le, dup[
epuizarea tuturor argumentelor, de faptul c[ în România
se amendeaz[ prin lege segreg[ri §i atitudini de acest tip,
toleran\a fa\[ de cel[lalt fiind primul indiciu al culturii
unui individ.
√ Cultiva\i ata§amentul unor copii romi manifestat fa\[
de dumneavoastr[. Impresiile lor bune fa\[ de
dumneavoastr[ §i în leg[tur[ cu atmosfera favorabil[ din
§coal[ vor fi transmise de c[tre ace§tia §i familiei, fra\ilor
lor.
√ Nu v[ gr[bi\i s[ cataloga\i situa\ia unui copil rom, a
familiei lui. Încerca\i s[ o cunoa§te\i mai bine, f[când
vizite acas[.
√ Veghea\i (§i încuraja\i prin pilde sau scurte lecturi în
clas[) cimentarea prieteniei dintre elevii romi §i neromi.
√ Dac[, de pild[, un copil nerom vrea s[ participe §i el
al[turi de colegii lor romi la orele de limba romani din
§coal[, vorbi\i cu profesorul de romani ca s[ fie acceptat
§i el.
√ Urm[ri\i, la activit[\ile desf[§urate în §coal[ cu elevi
din mai multe clase, ca elevii romi s[ se afle în
proximitatea celor neromi, colegii §i prietenii lor de zi cu
zi, între care se vor fi cimentat deja rela\ii de colegialitate
§i de prietenie. Dac[ se produce un incident în sensul
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jignirii copiilor romi, lucrurile trebuie clarificate de
înv[\[tor pe loc, astfel încât §i al\i copii, de la alte clase,
s[ cunoasc[ modul de raportare într-o institu\ie §i în via\[
fa\[ de copii romi.
3. Modalit[\i de lucru cu elevii romi din ciclul
gimnazial §i liceal
Lectura\i în prealabil sec\iunile: Modalit[\ile de lucru
cu pre§colarii romi §i Modalit[\i de lucru cu elevii romi
din ciclul primar.
√ Ca diriginte, ca profesor, în general, la o clas[ în care
înva\[ §i elevi romi este necesar s[ nu l[sa\i s[ se produc[
jigniri, discrimin[ri, acuze pe nedrept la adresa elevilor
romi.
√ Încerca\i s[ v[ informa\i cât mai bine cu privire la
situa\ia familial[ a copiilor romi, s[ le cunoa§te\i cât mai
bine necazurile, lipsurile, fr[mânt[rile.
√ Este normal, ca o necesitate cultural[ ori din respect
pentru diversitate, s[ v[ informa\i în leg[tur[ cu
tradi\iile locale ale comunit[\ii rome, cu aspectele
culturale §i istorice ale acestei minorit[\i.
√ Ca diriginte, forma\i un colectiv al p[rin\ilor romi §i
organiza\i întâlniri periodice în §coal[ sau în comunitate,
în care, într-o formul[ destins[, s[ încerca\i s[ discuta\i
problemele clasei §i ale §colii, modalit[\ile de solu\ionare.
√ O rela\ie bun[ cu liderul local §i / sau cu consilierul rom
√
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nu poate fi decât profitabil[ pentru clasa / §coala
dumneavoastr[.
√ Sprijini\i-v[ pe serviciile pe care le poate aduce
mediatorul §colar rom, la nevoie pe cele ale mediatorului
sanitar – evident, acolo unde exist[.
√ Dac[ un copil rom nu face referire la provenien\a sa
rom[, nu încerca\i s[-l determina\i cu orice pre\ – §i, în
nici un caz, fa\[ de colegi – ca s[-§i recunoasc[
apartenen\a la etnia rom[. Asumarea identit[\ii este o
chestiune deosebit de sensibil[, mai cu seam[ la elevii
romi care pân[ la clasa a VII-a nu au con§tientizat §i
recunoscut apartenen\a la etnia rom[. În general, în a se
recunoa§te apartenen\a la o etnie conteaz[ “cine întreab[,
când întreab[, în ce scop întreab[, cum întreab[“.
√ În toate rela\iile cu elevii romi fi\i corec\i §i consecven\i.
Ei apreciaz[ foarte mult fidelitatea.
√ Observa\i care sunt hobby-urile elevilor §i tinerilor romi
§i încerca\i ca, prin ele, s[-i motiva\i §i mai mult spre
înv[\[tur[.
√ Încredin\a\i-le diferite sarcini §i ve\i vedea cât de
onora\i vor fi s[ se bucure de încrederea dumneavoastr[
§i cum se vor descurca onorabil.
√ Proceda\i la schimbarea s[pt[mânal[ a locurilor în
b[nci, astfel încât elevii romi §i neromi s[ realizeze cât
mai multe rela\ii de prietenie cu colegii de clas[.
√ În cazul în care un elev rom a s[vâr§it o fapt[ ce trebuie
amendat[, chema\i p[rin\ii §i expune\i corect cazul.
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Întreba\i-i ce propuneri au de pedepsire / corijare a
situa\iei. Nu folosi\i un ton justi\iar, jignitor, dur.
√ Încerca\i s[ deconstrui\i stereotipurile celorlal\i fa\[ de
romi, organiza\i cu elevii romi din clas[ serate / întâlniri
în §coal[, prin care s[-i valoriza\i pe elevii romi §i neromi.
√ Ini\ia\i un concurs pe §coal[ utilizând texte literare care
reflect[ prietenia între romi §i neromi sau trateaz[
tr[irile §i obsesiile persoanelor discriminate pe nedrept
(Vasile Porojan de Vasile Alecsandri, Katitzi de Katarina
Taikon – lucr[ri disponibile în bibliotecile §colilor).
√ Organiza\i unele spectacole de muzic[ §i de dans rom,
cu participarea elevilor romi talenta\i din §coal[ / liceu, §i
a unor întâlniri cu romi de succes din comunitate.
√ Ini\ia\i un cerc al <micului gospodar” la care s[ invita\i
b[trâni §i b[trâne din comunitatea rom[ care s[-i ini\ieze
pe copiii neromi §i romi în tainele anumitor me§te§uguri
tradi\ionale rome. Schimbul de valori materiale §i
spirituale reprezint[, de asemenea, un bun prilej de
cunoa§tere reciproc[.
4. Modalit[\i de lucru cu p[rin\ii romi, cu
comunitatea rom[, cu liderii romi
Lectura\i în prealabil sec\iunile: Modalit[\ile de lucru cu
pre§colarii romi §i cu p[rin\ii acestora, Modalit[\i de lucru cu
elevii romi din ciclul primar §i Modalit[\i de lucru cu elevii romi
√
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din ciclul gimnazial §i liceal.
√ În toate discu\iile cu membrii comunit[\ii, nu folosi\i
niciodat[ porecla de <\igan”, chiar dac[ romii cu care discuta\i
vor utiliza, în mod fluctuant, denumirile de <\igan” §i de <rom”.
Recurge\i la apelativul legitimat lingvistic, <rom” sau la
formulele adaptate: <rom”, <rom[”, <romi\[”, <romele”, <rome”,
<romi”, <romano”, <romani”, <romane” etc., chiar §i atunci când
unii dintre romi vor spune c[ ei nu sunt <romi”, ci <\igani”, sau
<rudari” (ˆ<b[ie§i”), sau <gabori” §.a.
√ Nu încerca\i s[ angaja\i discu\ii pe teme istorice, lingvistice
etc. Evita\i, pur §i simplu, o vreme, toate apelativele, uzitând
formule unanim acceptate de tipul: <Dumneavoastr[; La
Dumneavoastr[..; §i în neamul Dumneavoastr[..;.”; <La
Dumneavoastr[., ca §i la noi…” etc.
V. LISTA MATERIALELOR DIDACTICE
DESTINATE ÎNV{|{MÂNTULUI PENTRU ROMI
(Gheorghe Sar[u)
* AB≤. Anglutno lil ‚Abecedar romƒ, ‚autoare: Mihaela
Z[treanu; redactor §i referent: Gheorghe Sar[uƒ,
Bucure§ti: Veritas, 2001, 76 p.‚finan\atori: CEDU 2000‡
§i SLO Olandaƒ.
* Abecedare rome v. 1. Mirri ≥hib, i romani, 2. AB≤.
Anglutno lil, v. 3. Alfabetizaciaqo lil anø-i romani ≥hib vaß
e ≥have, terne thaj baremanußa.
* Ajkuk ‚Institutul Intercultural Timi§oara, <Peuple et
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Culture” – Fran\a, MEC, Uniunea Bulgar[ din Banat,
Foundationa for Human Rights and Peace Education –
Ungaria, <Diversity” – Bulgariaƒ, 2002, ‚18 p.ƒ.
Finan\ator: Programul Comenius.
* Alfabetizaciaqo lil anø-i romani ≥hib vaß e ≥have,
terne thaj baremanußa v. Manual de alfabetizare în
limba romani pentru copii, tineri §i adul\i.
* Aritmetic[. Aritmètika. Clasa I. I jekhto klàsa..
Manual bilingv preparator pentru elevi romi.
Duje≥hibutni anglißkolaqi pustik vaß e romane siklôvne
‚Ion Ionel §i Mariana Costin-Ionƒ, Tg. Mure§: Funda\ia
<Pro Europa”, 1997, 92 p. ‚în versiunile romani –
român[, respectiv, romani – maghiar[; traducerea în
limba romani: Gheorghe Sar[u, traducerea în maghiar[:
Murvai László. ‚Finan\atori: Funda\ia <Pro Europa” §i
Funda\ia <Heinrich Böl”ƒ.
* Aritmetic[. Aritmètika. Clasa a II-a. I dujto klàsa.
Manual bilingv preparator pentru elevii romi.
Duje≥hibutni anglißkolaqi pustik vaß e romane
siklôvne, ‚Ion Ionel §i Mariana Costin-Ionƒ, Bucure§ti:
Funda\ia <Phoenix”, 1999, 100 p.‚Finan\ator: C.R.C.R.
Cluj Napocaƒ.
* Biblikane teksturenqo kidipen anø-i romani ≥hib.
Culegere de texte biblice în limba romani, ‚traducerea
textelor în limba romani: Gheorghe Sar[u; selec\ia
textelor: Florin Nasture §i Gheorghe Sar[u; Ilustra\ii §i
copert[: Eugen Raportoruƒ, Bucure§ti: Editura Kriterion,
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2002, 134 p.‚Finan\ator: Funda\ia Providen\a, Proiectul
<Rut”ƒ.
* Cele mai frumoase povestiri §i pilde rome. Le maj
ßukar romane paramì≥a thaj svàtur[ ‚UNICEF,
MEC, ROMANI CRISSƒ, ‚vol. Iƒ – 2001: ‚caset[ audio în
limba romani realizat[ cu povestitorii romi: Nicolae
Pandelic[, Tudor Lakatos, Gheorghe Cinc[, Sorin Sandu
Aurel, Ion Dumitru Bidia; redactor – coordonator:
Gheorghe Sar[u; copert[: Marian Petreƒ, Bucure§ti: Pro
Media Music – UPFR, ‚vol. IIƒ – 2003: ‚caset[ realizat[ de
UNICEF §i MEC, cu povestitorii: Nicolae Pandelic[,
Borcoj Jupiter, Ionel Cordovan, Aurica - Mariti
R[dulescu, Sorin Sandu Aurel, Lucian Cherata; redactor
– coordonator: Gheorghe Sar[u; copert[: Cosmin – Adrian
Stanciuƒ. Finan\ator: UNICEF.
* Cele mai iubite cântece rome ‚Selec\ia, redactarea în
limba romani, traduceri, Note §i Cuvânt înainte: lect.
univ. dr. Gheorghe Sar[u. Nota\ii §i adapt[ri muzicale:
prof. Auric[ Must[\ea §i prof. Daniela T. Grigore,
de la Liceul de muzic[ <Dinu Lipatti” din
Bucure§ti: Ilustra\ii: Loredana Danƒ, Bra§ov: Editura
“Orientul Latin”, 2000, 186 p.‚finan\ator: C.R.C.R. Cluj
Napocaƒ.
* Colec\ia <Primii pa§i” ‚realizat[ de FSD Bucure§ti §i
CEDU 2000‡ƒ cuprinde c[rticelele (cu câte 16 p. fiecare)
ap[rute, în limba român[, la Editura Corint din
Bucure§ti, în anul 1999: C[ldarea bunicului ‚autoare:
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Mirena Cionca. Ilustra\ii: Drago§ Tr[istaruƒ; Taraful
Cri – Groh – Oac ‚Versuri: Salomeea Romanescu.
Ilustra\ii: Gabriela Boiangiuƒ; Ce îi place lui Marcel?
‚autoare: Elena Eigel. Ilustra\ii Silvia Mitreaƒ §i în anul
2000: S[pt[mâna ‚Versuri: Elena Eigel. Ilustra\ii:
Drago§ Tr[istaruƒ; Dansul ‚text: Mirena Cionca.
Ilustra\ii: Gabriela Boiangiuƒ; La cules de mure ‚Text:
Elena Beldea. Ilustra\ii: Gabriela Boiangiuƒ; Mo§ul Ene
‚Text: Elena Eigel. Ilustra\ii: Silvia Mitreaƒ;
Tiranozaurul lui Floris ‚Text: Elena Eigel. Ilustra\ii:
Silvia Mitreaƒ. Finan\atori: FSD §i CEDU 2000‡,
Bucure§ti. C[rticelele editate de CEDU 2000‡ sunt
înso\ite de casete audio pentru programul <±anse egale
pentru copiii romi”.
* Colec\ia <Cutia cu pove§ti” ‚realizat[ de CRDE
Cluj Napocaƒ cuprinde c[rticelele (ce au o întindere de
12 p. fiecare) ap[rute în perechi bilingve – român[ §i
maghiar[ - la Editura Funda\iei CRDE din Cluj Napoca,
în anul 2002: Pelerina în dou[ culori ‚autori: István
Harbula, Georgeta Igaz, Loredana Éva Morar /…/ƒ, cu
perechea A kék sárga esököpeny ‚acela§i colectivƒ,
Tudorel, Bl[nos §i Spinos ‚autori: Tünde Bede, Judith
Éva Soós, Mónika Szabóƒ, cu perechea Peti, Bundás és
Tüskés ‚autori: Bede Tünde, Soós Judith Éva, Szabó
Mónikaƒ; Cire§e cu gust de urzici ‚autori: Melania
Dehelean, Mihaela Sturdza, Cosmin Suciuƒ, cu versiunea
pereche Csalánízü cseresznye ‚acela§i colectivƒ; Piatra §i
99

pârâul ‚autori: Nicoleta Feurdean, Hajnalka Harbula,
Dorina Horvatƒ, cu versiunea maghiar[ A patak és a kö
‚acela§i colectivƒ.
* Comunicare, manual pentru clasa I (limba
romani) v. Vak[rimata - pustik vaß i jekhto klàsa
* Contribu\iuni la istoricul \iganilor din România
‚autor: George Potraƒ, Bucure§ti: Editor Mihai Dasc[l,
2002, ‚reeditarea lucr[rii din anul 1939; finan\ator: CRCR
Cluj -Napocaƒ.
* Conven\ia Drepturile copilului v. I Konvència e
Unisarde Themenqi vaß e ≥havesqe xakaja
* Culegere de texte în limba romani. Manual pentru
anii II - IV de studiu. Tekstonqo lil anø-i romani
≥hib, ‚autor: Gheorghe Sar[uƒ, Bucure§ti: Editura
Didactic[ §i Pedagogic[, 2000, 188 p. ‚Edi\ia a III-a; edi\ii
anterioare: 1995, 1999ƒ. Finan\ator: MEC.
* Cultur[ §i civiliza\ie indian[, ‚autori: Mircea Itu §i
Julieta Moleanuƒ 2000, Bucure§ti: CREDIS ‚Finan\ator:
CEDU 2000‡ƒ .
* Culegere de texte biblice în limba romani v.
Biblikane teksturenqo kidipen anø-i romani ≥hib
* Curs de antropologie §i folclor. Introducere în
studiul elementelor de cultur[ tradi\ional[ ale
identit[\ii rome contemporane ‚autoare: Delia
Grigoreƒ, Bucure§ti: CREDIS, 2002, 182 p.‚Finan\ator:
CEDU 2000‡ƒ.
* Curs de limba romani, ‚autor: Gheorghe Sar[uƒ,
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Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2000, 254 p. ‚Reeditarea
revizuit[ a manualului Limba romani. Manual pentru
înv[\[torii romi ai claselor din cadrul §colilor Normale,
Bucure§ti: EDP – R. A., 1994ƒ. Finan\ator: C.R.C.R.
Cluj -Napoca.
* Curs de limba romani, ‚autor: Gheorghe Sar[uƒ, ‚dou[
casete audio, P.1 §i P. 2 (ca anex[ la Cursul de limba
romani, Cluj, 2000), realizate de CREDIS (Colegiul de
Înv[\[mânt Deschis la Distan\[), Universitatea
Bucure§ti: Studioul <Grigora§”, 2001. ‚Finan\ator: CEDU
2000‡ƒ.
* Despre poporul nomad al romilor. Imagini din
via\a romilor din Transilvania, ‚autor: Dr. Heinrich
Wlislocki; Traducere din limba german[ în limba român[
de Octavian Rogojanu. Traducere din limba romani în
limba român[: Camelia St[nescu, Vasile Ionescu §i Delia
Grigore. Prefa\[ la edi\ia în limba român[ de Delia
Grigore §i Vasile Ionescu; capitole redactate de Gheorghe
Sar[u: III. Limba (p. 195 – 218), Anexa (cu mostrele
folclorice din original, în limbile german[ §i romani), p.
265 – 302.ƒ, Bucure§ti: Editura ATLAS, 2000, 304 p.
‚Finan\are par\ial[: DPMN – Guvernul Românieiƒ.
* Dic\ionar rom – român, ‚autor: Gheorghe Sar[uƒ,
Cluj -Napoca: Editura Dacia, 2000, 232 p. ‚Finan\are:
C.R.C.R. Cluj Napocaƒ.
* Dic\ionar român –rom (Lexicul rom modern, rar §i
vechi), ‚UNICEF – Ministerul Educa\iei §i Cercet[rii;
Autori: Gheorghe Sar[u, Corina Hristu, Iuliana
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Bâzdâg[…ƒ, Bucure§ti: Editura Vanemonde, 2003, 268 p.
‚Finan\ator: UNICEFƒ.
* E siklôvnesqo liloro, ‚înv. insp. Olga M[rcu§, înv.
Leontina Boito§ƒ, Tg. Mure§: Casa de Editur[
<Mure§”, 2002, 90 p. ‚Caietul elevului la <Abecedarul de
Mure§”; Referent: Gheorghe Sar[uƒ. Finan\ator:
Programul PHARE, prin CRCR Cluj - Napoca.
* Ghid de conversa\ie român - rom, ‚Gheorghe Sar[uƒ,
Bucure§ti: Kriterion ‚Biblioteca rom[, nr. 7ƒ, 2000, 184 p.
‚Finan\ator: C.R.C.R. Cluj - Napocaƒ.
* I Konvència e Unisarde Themenqi vaß e ≥havesqe
xakaja. ≤havesqe xakaja. Conven\ia Drepturile
copilului. Xarni vèrsia, Bucure§ti: I Rumuniaqi
Organizàcia <Brakhen le ≤haven!” ‚<Salva\i Copiii!”ƒ,
2000, 16 p. ‚Le rrang[rde ilustràcie si kerdine kaøar o raj
N. Nobilescu. I romani vèrsia si kerdini kaøar o raj
Gheorghe Sar[uƒ. Finan\ator: <Salva\i Copiii!”.
* I romani ≥hib romani. O trinto berß, ‚Mihaela
Z[treanu, ilustra\ie de Ana Costeffƒ, Bucure§ti: Editura
Veritas – Centrul Educa\ia 2000‡, SLO – Olanda, 2002,
80 p. ‚Manual de limba romani pentru clasa a III-a;
Finan\atori: CEDU 2000‡ §i SLO Olandaƒ.
* Istoria literaturii rome. I història e romane
literaturaqi, ‚autor: Rajko Djuri≥; Traduc[tor: Sorin
Georgescu; referent, redactor, tehnoredactor: Gheorghe
Sar[uƒ, Universitatea din Bucure§ti: CREDIS, 2002, 182 p.
‚Finan\ator: CEDU 2000‡ƒ.
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.* Istoria romilor ‚autor: Petre Petcu\; traducere în
limba romani: Gheorghe Sar[u; traducere în limba
maghiar[: László Murvaiƒ, Bucure§ti: Media Pro Music,
2003, copert[: elevul Cosmin – Adrian Stanciu ‚3 casete
cu con\inut identic în limbile român[, romani §i
maghiar[ƒ.
* Katitzi, ‚autoare: Katarina Taikonƒ, 2001, Traducerea
din lb. suedez[: Monica Bunu, Bucure§ti, Editura RAO
‚Finan\atori: Ambasada Suediei la Bucure§ti, CEDU
2000‡, CRCR Cluj - Napocaƒ.
* Întâmpl[ri din via\a mea. Mothovimata anøar
muro ivipen ‚autoare: Isabela B[nic[ƒ, Bucure§ti: Veritas,
2001, 50 p. ‚volum bilingv; redactor §i referent pentru
limba romani: Gheorghe Sar§u. Finan\atori: CEDU 2000‡
§i SLO – MATRA Olandaƒ.
* Le maj ßukar romane paramì≥[ thaj svàtur[ v.
Cele mai frumoase povestiri §i pilde rome
* Limba mea, limba romani; abecedar rom v. Mirri
≥hib, i romani
* Limba romani (\ig[neasc[). Manual pentru clasele
de înv[\[tori romi ale §colilor Normale ‚autor: Gheorghe
Sar[uƒ, Bucure§ti: Editura Didactic[ §i Pedagogic[, R.A.,
1994, 240 p. ‚Finan\ator: Ministerul Înv[\[mântuluiƒ.
* Limba romani (Morfologie §i sintax[) ‚Gheorghe
Sar[uƒ, Bucure§ti: CREDIS ‚Universitatea Bucure§tiƒ,
2002, 232 p. ‚Finan\ator: CEDU 2000‡ƒ.
* Manual de alfabetizare în limba romani pentru copii,
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tineri §i adul\i. Alfabetizaciaqo lil anø-i romani ≥hib
vaß e ≥have, terne thaj baremanußa, ‚autori: Gheorghe
Sar[u §i Camelia St[nescu; UNICEF – MECƒ, Bucure§ti:
Editura Vanemonde, 2002, 66 p. ‚Finan\ator: UNICEFƒ.
* Manual de limba romani pentru clasa a III-a v. I
romani ≥hib romani. O trinto berß
* Mirri ≥hib, i romani ‚Limba mea, limba romani abecedar romƒ, ‚Paula Mailat, Olga M[rcu§, Mirena
Cionca; redactor - referent: Gheorghe Sar[uƒ, Tg.Mure§:
ACADEMPRINT, 2001, 94 p. ‚Finan\atori: Programul
PHARE prin CRCR Cluj - Napocaƒ.
* Mirri ≥hib, i romani ‚Compactdiscul abecedarului de
limb[ romaniƒ, ‚autori: înv. insp. Olga M[rcu§,
informatician insp. Tudor Hreniucƒ, 2002, Mure§ – C[l[ra§i,
lansat la Tg. Mure§, în 18 – 19 februarie 2002. Consultant:
Gheorghe Sar[u. ‚Finan\ator: Programul PHARE prin
CRCR Cluj -Napocaƒ.
* Nestemate din folclorul romilor v. Romane taxtaja
* O gonoro duje lovença v. Pungu\a cu doi bani
* Paramis[ haj gil[ romane. Pove§ti §i cântece
rome, ‚autor: C. S. Nicol[escu – Plop§orƒ, Bucure§ti:
Editura Kriterion, ‚Colec\ia <Biblioteca rom[”, ex. nr.1ƒ,
1997, 116 p. ‚Edi\ie îngrijit[, Note asupra edi\iei,
Vocabular (rom-român §i român-rom) realizate de: prof.
Gheorghe Sar[u cu studen\ii Adina Potochin §i Edy
S[vescu. Postfa\[: prof. univ. dr. Octav P[unƒ.
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Finan\ator: FSD Bucure§ti.
* Paramì≥a pala o Jon Kr[ngä. Povestiri dup[ Ion
Creang[ ‚Traducere §i adaptare: Lidia Ursuƒ, Alba Iulia:
Asocia\ia Montan[ a Mo§ilor, 2002, 50 ‡ 3 p.
* Pove§ti §i cântece rome v. Paramis[ haj gil[ romane
* Pove§ti \ig[ne§ti v. Romane paramì≥a
* Probe de limba §i literatura romilor din România
‚autor: Barbu Constantinescuƒ, Bucure§ti - Cluj:
Kriterion, ‚Biblioteca rom[ nr.6ƒ, 2000, 240 p. ‚Reeditarea
tip[riturii din anul 1878; Edi\ie îngrijit[ de: Gheorghe
Sar[u, Corneliu Colceriu §i Dana Dudescu. Not[ asupra
edi\iei: Gheorghe Sar[u; Prefa\a: Adina Potochin;
Normalizarea textelor în alfabetul limbii romani comune:
Corneliu Colceriu, Dana Dudescu, Gheorghe Sar[u,
studen\ii Alin Buc[ §i Nyitrai Réka. Versificarea
cântecelor în limba român[: Leti\ia Mark, Adina
Potochin, Claudia Cioc §i Gheorghe Sar[u. ‚Finan\ator:
Ministerul Culturiiƒ.
* Programa de limba §i cultura romani în cadrul
Programului <A doua §ans[” ‚derulat de MEN §i Funda\ia
pentru o Societate Deschis[, Bucure§ti în re\eaua §colar[
de statƒ 1999, ‚publicat[ pe Internet (www.edu.ro), CNC –
elaborat[ de: Gheorghe Sar[u, Mirena Cionca, Mihaela
Z[treanu, Firu\a Taceaƒ, 9 p.‚Finan\ator: CEDU 2000‡ƒ.
* Programa de istoria §i tradi\iile romilor 2000,
‚publicat[ pe Internet (www.edu.ro), CNC – elaborat[ de:
Liviu Cern[ianu §i completat[ de Delia Grigore cu repere
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metodologiceƒ. Finan\ator: MEN (Proiect Banca
Mondial[).
* Programa de limba romani pentru clasele I – a IV-a,
2001 ‚publicat[ pe Internet (www.edu.ro); CNC – elaborat[
de Mihaela Z[treanuƒ. Finan\ator: MEN (Proiect Banca
Mondial[).
* Programa de limba romani pentru clasele a V-a – a
VIII-a, 2003 ‚publicat[ pe Internet (www.edu.ro); CNC –
elaborat[ de un colectiv format din: Olga Markus, Chircu
– Cristil Daniela §i Chircu – Cristil Pantilieƒ. Finan\ator:
MEC.
*Programul meu zilnic. Muro d≈vesutno progràmo.
Az én mai programom ‚UNICEF, Ministerul Educa\iei
§i Cercet[rii, Romani CRISS; Versificare în limba
român[: Elena Nuic[. Traducere în limba romani:
Gheorghe Sar[u; traducere în limba maghiar[: Murvai
Lászlóƒ, Bucure§ti: Extreme Group, 2001, 20 p.
‚Finan\ator: UNICEFƒ.
* Pungu\a cu doi bani. O gonoro duje lovença,
‚Dramatizare în versuri dup[ Ion Creang[ de Elena Nuic[
(în edi\ie trilingv[ român[, romani §i englez[; versiunea
rom[: Octavian Bonculescu, Isabela B[nic[, Gheorghe
Sar[u; versiunea englez[: Isabela B[nic[; ilustra\ii:
Octavian Bonculescu)ƒ, Bucure§ti - Cluj: Editura
Kriterion, 2002, 40 p. ‚Finan\ator: CRCR Cluj Napocaƒ.
* Recomand[ri pedagogice pentru utilizarea c[r\ii
<Katitzi” de Katarina Taikon, ‚autoare: Dr. C[t[lina
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Ulrichƒ, Bucure§ti: Editura RAO, 2001.
* Romane paramì≥a. Pove§ti \ig[ne§ti ‚autor: Copoiu,
Petreƒ, Edi\ie bilingv[. Selec\ia, redactarea în limba
\ig[neasc[ §i Nota asupra edi\iei: profesor Gheorghe
Sar[u. Postfa\[: prof. univ. dr. Octav P[un, Bucure§ti:
Editura Kriterion, 1996, 147 p.
* Romane taxtaja. Nestemate din folclorul romilor,
‚autor: Costic[ B[\[lanƒ, Edi\ie bilingv[, Bucure§ti – Cluj:
Editura Kriterion, 2002, 226 p. ‚referent §i redactor;
îngrijitor colec\ie: Gheorghe Sar[uƒ. Finan\ator: C.R.C.R.
Cluj Napoca.
* Romii, India §i limba romani, ‚autor: Gheorghe
Sar[uƒ, Bucure§ti: Kriterion, ‚Colec\ia <Biblioteca rom[“,
nr. 4ƒ, 1998, 258 p. ‚Finan\ator: Ministerul Culturiiƒ.
* Stilistica limbii romani în texte (Antologie de
traduceri §i redact[ri). I stilìstika e romane ≥hib[qi
teksturenøe (Amboldimatenqi aj redakcienqi antològia)
‚autor: Gheorghe Sar[uƒ, Bucure§ti: CREDIS ‚Universitatea
Bucure§tiƒ, 2002, 152 p. ‡142 p. ‡ 294 p. ‚curs bilingv
destinat studen\ilor romi de la sec\ia de înv[\[mânt
deschis la distan\[ <institutori – profesori de limba
romani”; Referen\i: prof. univ. dr. Lucia Wald, prof. univ.
dr. Nadia Anghelescu, prof. univ. dr. Florentina Vi§an,
Georgiana Ilie – Centrul de Jurnalism Independentƒ.
Finan\ator: CEDU 2000‡.
* Suferin\i. Dukhalipen ‚autor: Marius Lakatos;
Versiunea rom[: Gheorghe Sar[uƒ, Bucure§ti – Cluj:
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Kriterion, 2002, 76 p. ‚Finan\ator: C.R.C.R. Cluj Napocaƒ.
* Vak[rimata - pustik vaß i jekhto klàsa. Comunicare,
manual pentru clasa I (limba romani), Bucure§ti:
Editura Didactic[ §i Pedagogic[, edi\ia a IV-a: 2002, 184
p. ‚traducerea în limba romani a 33 p. (p.101 - 134),
reprezentând îndrumarul metodic pentru profesorul de
limba romani, a fost elaborat[ de Gheorghe Sar[u,
Camelia St[nescu §i Mihaela Z[treanu dup[ manuscrisul
românesc conceput de Leman Ali, Valentina Jercea,
Marioara Constantinescu – Condru\ §i Vieroslava Timar.
Lucrarea con\ine: p.1 - 100 suport color ‡33 p. (p.101 134) îndrumarul metodic în limba romani ‡47 p.
Dic\ionar rom - român, elaborat de Gheorghe Sar[u (p.
135 -182)ƒ. Edi\ii anterioare: 2000, 1999, 1998.
‚Finan\ator: MECƒ.
* Vocabular trilingv ilustrat (român – maghiar –
rom) pentru uzul înv[\[torilor de la clasele I cu elevi
romi, ‚UNICEF, MEC, ROMANI CRISSƒ, Bucure§ti:
Vanemonde, 2001 ‚Cuprins: p. 10 – 70 – ilustra\ii color
realizate de pictorii romi Eugen Raportoru §i Petre
Marian; p. 71 – 85: Vocabular român – maghiar – rom, p.
86 – 99: Vocabular maghiar – român - rom. Traducere în
romani: Gheorghe Sar[u. Traducere în maghiar[: Murvai
Laszló. Selec\ia cuvintelor române§ti: Elena Nuic[ƒ.
Finan\ator: UNICEF.
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