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Mul]umiri

Proiectul de cercetare în urma c`ruia a rezultat prezentul raport s-a
derulat pe o perioad` de un an, între aprilie 2009 [i mai 2010. Pe parcursul
acestui an laborios, [i-au adus contribu]ia la realizarea raportului numero[i
parteneri [i colaboratori ai Agen]iei de Dezvoltare Comunitar` „Împreun`”.
Dorim s` mul]umim [i pe aceast` cale celor care ni s-au al`turat [i au
contribuit la acest raport: Eugen Crai, Lumini]a Costache, Liliana Preoteasa,
Aurel Borcescu, Monica Dvorski, Miralena Mamina, Adriana Dobri]oiu,
Gheorghe Sar`u, Dana Afrodita Mocanu, Constantin T`nas`, C`t`lin Pîrvu,
Cosmin {erban, C`t`lina Olteanu, Dana Tudose, M`d`lina Florescu, Radu
Teodoriu, precum [i partenerilor no[tri din teren care ne-au sprijinit în mod
activ în procesul de colectare de date: Ana Ro[u, Lucian Gheorghe, C`lin Iosif,
Luis Turcitu, Ion Gor`cel, Marius Parno, [i organiza]iilor: Asocia]ia pentru
Educa]ie [i Cultur` pentru Oameni Valea Mare Podgoria, Funda]ia Ruhama,
Agen]ia de Dezvoltare Comunitar` Inter-Activ` Boto[ani, Asocia]ia Forum-
Art, Asocia]ia pentru Emanciparea Femeii Rome, Asocia]ia Romanes, Centrul
European pentru Promovarea [i Integrarea Romilor, Alian]a Romilor din
Jude]ul Gala]i, Asocia]ia Young Roma Maramure[, Filantropia Severin, Rrom
Grant Gr`dinari, Funda]ia Wasdass, Centrul de Resurse Apollo, Asocia]ia Euro-
Activ, Asocia]ia Romilor din M`rginimea Sibiului, Asocia]ia Comunitar`
Împreun`.

Le mul]umim de asemenea tuturor celor care au dat curs invita]iei
noastre de a ne împ`rt`[i propriile experien]e: copiii, p`rin]ii, cadrele
didactice, mediatorii [colari, [i to]i cei implica]i în studiu ca surse valoroase
de informa]ie. Aportul lor, situat cu mult peste simpla schi]are a unor statistici,
a dat via]`, prin m`rturiile înregistrate, imaginii pe care dorim s` o prezent`m
în cele ce urmeaz`.

Mul]umirile noastre se adreseaz`, nu în ultimul rând, reprezentan]ei
UNICEF în România, care a sprijinit financiar demersul nostru [i ne-a oferit în
permanen]` expertiza colaboratorilor s`i. 
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Introducere

Ideea de a desf`[ura studiul de fa]` a survenit în urma con[tientiz`rii
c` în România, mul]i vorbesc despre participarea romilor la înv`]`mânt, îns`
pu]ine sunt datele care pot sprijini afirma]iile lor. De la Ministerul Educa]iei,
Cercet`rii, Tineretului [i Sportului la societatea civil` [i activi[tii romi, exist`
un leitmotiv al discursului referitor la tematica educa]iei romilor: „nu avem
date concrete”. Am dorit s` facem un prim pas pentru a umple acest vid de
informa]ie, pentru a schi]a imaginea înv`]`mântului la care au acces copiii
romi, [i a trage semnalele de alarm` care trebuie trase, în speran]a c` acestea
vor fi auzite de deciden]ii politici. 

Momentul în care survine acest raport este unul critic pentru
înv`]`mântul românesc, c`ruia i se preg`te[te o nou` reform`. Ne-am dori
s` contribuim în mod constructiv la reglement`rile noii legi a înv`]`mântului,
prin care [coala româneasc` s` devin` un loc mai prietenos, o institu]ie mai
echitabil`, un adev`rat model pentru to]i copiii, inclusiv cei romi. Pentru
aceasta, se impun din punctul nostru de vedere câteva m`suri de corectare a
mecanismelor de reproducere a inechit`]ilor sociale pe care din p`cate, [coala
le men]ine înc` în modul s`u de func]ionare. Studiul de fa]` va schi]a aceste
mecanisme, punând astfel degetul pe o ran` grav`, adânc` [i care necesit` o
interven]ie urgent`: deficitul de calitate al înv`]`mântului la care au acces
copiii romi.

Raportul este structurat în capitole care reprezint` tot atâ]ia pa[i în
demonstra]ia noastr`. Primul capitol define[te conceptele cercet`rii, trecând
în revist` teoriile sociologice din domeniul educa]iei. Cel de-al doilea capitol
schi]eaz` metodologia cercet`rii, expunând metodele, tehnicile [i
instrumentele cu ajutorul c`rora s-a realizat acest studiu, [i specificând
totodat` [i limitele cercet`rii. Al treilea capitol red` rezultatele analizei, atât
din punct de vedere cantitativ, statistic, cât [i din punct de vedere calitativ,
complementând cifrele ob]inute cu m`rturiile responden]ilor. Capitolul 4
prezint`, în fine, câteva din ini]iativele de succes identificate pe parcursul
cercet`rii, punând accentul pe m`suri care, din perspectiva noastr`, ar trebui
replicate la scar` larg`. La final, concluziile noastre vor include [i recomand`ri
specifice pentru adoptarea unor m`suri, care sunt din punctul nostru de
vedere necesare [i urgente, a[a cum sper`m s` demonstr`m în cele ce
urmeaz`.

Pentru a facilita lectura capitolelor de analiz`, vom relua pe scurt la
finele fiec`rei sec]iuni concluziile desprinse pe parcursul studiului. 
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Sumar executiv 

Raportul „O [coal` pentru to]i?” analizeaz` accesul copiilor romi la o
educa]ie de calitate în sistemul înv`]`mântului din România, folosind date
cantitative [i calitative din 100 de unit`]i de înv`]`mânt cu ponderi diverse
de elevi de etnie rom`.

Primul set de concluzii prive[te corela]iile dintre calitatea dot`rilor
materiale ale [colilor [i procentul de elevi romi care le frecventeaz`. Astfel,
analiza statistic` a datelor demonstreaz` faptul c` pe m`sur` ce cre[te
ponderea de copii romi dintr-o [coal`, descre[te calitatea dot`rilor
materiale de care dispune aceasta. Mai concret, odat` cu cre[terea
procentului de elevi romi, scade probabilitatea ca [coala s` dispun` de
laboratoare de specialitate (chimie, fizic`, biologie, limbi str`ine, etc.),
precum [i de o sal` sau un teren de sport amenajate. De asemenea, cu cât
cre[te procentul de copii romi dintr-o [coal`, descre[te probabilitatea ca
[coala s` dispun` de propria bibliotec`, iar atunci când aceasta exist`,
num`rul de volume pe elev din biblioteca [colii descre[te odat` cu cre[terea
ponderii de elevi romi din [coal`. Aceea[i tendin]` se observ` [i în privin]a
dot`rii [colilor cu calculatoare la care elevii au acces, precum [i în cazul
de]inerii avizului de func]ionare.

Calitatea resurselor umane de care dispun [colile este de asemenea
corelat`, în ceea ce prive[te anumi]i indicatori, cu ponderea de elevi romi
din [coal`. Astfel, [colile cu ponderi importante de elevi romi dispun în mai
mic` m`sur` de cadre didactice calificate, [i de consilieri [colari încadra]i.
Al]i indicatori de resurse umane nu coreleaz` în mod statistic semnificativ cu
ponderea de elevi romi, îns` se pot observa tendin]e îngrijor`toare
generalizate la nivelul tuturor unit`]ilor de înv`]`mânt: procentul de cadre
didactice navetiste se ridic` la 60%, iar fluctua]ia cadrelor didactice pe
anul 2008-2009 se cifreaz` la 9,2%. 

Un alt indicator care ridic` semne de întrebare asupra calit`]ii
înv`]`mântului la care au acces romii este num`rul de ore de formare
continu` urmate de cadrele didactice. Pentru a acumula num`rul de credite
stipulat de lege, cadrele didactice ar trebui s` urmeze în medie aproximativ
50 de ore de formare continu` pe an. Valoarea medie a acestor ore calculat`
pentru [colile incluse în studiul de fa]` este îns` de 7 ori mai sc`zut`: cadrele
didactice au urmat, în medie, doar 7 ore de formare continu` în anul 2008-
2009. Îndeosebi tematica discrimin`rii, a intoleran]ei [i a rasismului constituie
puncte slabe ale cunoa[terii cadrelor didactice, pentru care sunt necesare
form`ri continue focusate pe schimbarea mentalit`]ii acestora în privin]a
etniei rome. Se observ` adeseori slaba con[tientizare a discrimin`rii la care
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este supus` minoritatea rom` în România, [i odat` cu aceasta, lipsa unor
strategii de prevenire [i combatere a discrimin`rii la nivelul [colilor. Un
posibil indicator de discriminare a romilor în [coli este slaba lor reprezentare
în structuri organiza]ionale precum consiliile elevilor [i comitetele de p`rin]i,
care reiese în mod clar [i sistematic din analiza datelor noastre. 

Studiul s-a aplecat de asemenea asupra inciden]ei [i cauzelor unor
fenomene indezirabile precum abandonul [colar, absenteismul, nepromo-
varea (repeten]ia) [i necuprinderea copiilor de etnie rom` în sistemul de
înv`]`mânt obligatoriu.

În ceea ce prive[te abandonul [colar, studiul a relevat în primul rând
lipsa unei defini]ii clare [i uniforme conform c`reia se colecteaz` [i
raporteaz` date la nivelul [colilor. Astfel, Regulamentul de Organizare [i
Func]ionare a Unit`]ilor de Înv`]`mânt Preuniversitare prezint` o defini]ie a
abandonului [colar, Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului
utilizeaz` o alt` defini]ie opera]ional` prin care colecteaz` date, iar la nivelul
practicii identificate în [coli momentul în care un elev este declarat în situa]ie
de abandon [colar variaz` de la câteva s`pt`mâni la trei ani, folosindu-se
indicatori diferi]i de la [coal` la [coal` (num`r de absen]e sau perioad` de
nefrecventare a cursurilor). Aceste considerente metodologice arunc` o
umbr` nu doar asupra datelor referitoare la abandonul [colar raportate de
[coli, ci [i asupra fundament`rii anumitor programe [i proiecte îndreptate
c`tre corectarea sau prevenirea abandonului [colar. 

Conform datelor raportate de [coli referitoare la abandonul [colar –
date care trebuie privite cu rezerva dificult`]ilor metodologice relevate – acest
fenomen s-ar cifra la 6,7% în rândul copiilor de etnie rom`. De asemenea, se
poate observa corela]ia pozitiv` dintre rata abandonului [colar raportat` de
[coli [i procentul de romi, îns` testele statistice sunt invalidate de aplicarea
unor defini]ii diferite ale abandonului [colar. Studiul de fa]` a privilegiat de
aceea o alt` surs` de date pentru calcularea ratei abandonului [colar în rândul
romilor, [i anume chestionarele aplicate copiilor de etnie rom`, fie ace[tia
cuprin[i sau necuprin[i în înv`]`mântul obligatoriu. Conform acestei surse,
rata abandonului [colar la romi se ridic` la 9%. 

Determinan]ii abandonului [colar în rândul romilor au fost identifica]i
ca fiind, în primul rând s`r`cia (44% din motivele invocate pentru justificarea
p`r`sirii sistemului de înv`]`mânt obligatoriu), urmat` de ob]inerea, în mod
repetat, a unor rezultate nesatisf`c`toare la înv`]`tur` materializate prin
corijen]e [i / sau repeten]ii multiple (16%). Datele colectate prin chestionare
aplicate copiilor [i p`rin]ilor arat` inciden]a nesemnificativ` din punct de
vedere statistic a dou` din motivele cele mai des invocate de popula]ia
nerom` pentru a explica abandonul [colar la romi. Astfel, studiul relev` lipsa
de fundamentare a stereotipului conform c`ruia romii abandoneaz`
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[coala din cauza c`s`toriilor timpurii: doar 4% din cei care au abandonat
[coala invoc` motivul mariajului, ceea ce denot` c` fenomenul de c`s`torie
timpurie este mult mai pu]in r`spândit la romi decât o afirm` opinia
public`. La fel, un alt stereotip, cel conform c`ruia p`rin]ii romi nu-[i trimit
copiii la [coal`, este invalidat de datele noastre: doar 9% din p`rin]ii romi
se arat` neinteresa]i de educa]ia copiilor lor, ceea ce se materializeaz` prin
lipsa de contact a p`rin]ilor cu [coala, prin lipsa încuraj`rii directe a copiilor
s` înve]e bine [i prin atitudini negative fa]` de educa]ie în general. R`mân
îns` 90% din p`rin]ii romi, care manifest` atitudini pozitive fa]` de
educa]ie, men]in contactul cu cadrele didactice [i î[i încurajeaz` copiii s`
ob]in` rezultate bune la înv`]`tur`. 

Un alt aspect relevat de studiu este faptul c` în marea lor majoritate,
[colile nu dispun de strategii eficiente de prevenire [i combatere a
abandonului [colar. Atunci când ac]ioneaz` în cazul unui elev care a încetat
s` mai frecventeze cursurile, [coala ac]ioneaz` când este deja prea târziu,
[i prin mijloace nepotrivite (prin dialog unilateral cu p`rin]ii, f`r` efortul de
a în]elege cauzele reale ale abandonului [colar, sau chiar prin apelare la
organele poli]iei pentru solu]ionarea cazului). Din aceste „strategii” se
desprinde faptul c` abandonul [colar nu este în]eles ca un fenomen
psihologic de desprindere [i demotivare progresiv` a elevului, ci ca fenomen
de devian]` comportamental`. Prin urmare, victima abandonului [colar este
blamat`, în loc de a fi în]eleas` [i sprijinit` psihologic. 

În ceea ce prive[te rata de nepromovare (repeten]ia), aceasta tinde s`
creasc` odat` cu ponderea de elevi romi din [coal`, conform testelor statistice
efectuate pe datele colectate. Un semnal de alarm` este faptul c` în [colile
cuprinse în studiu, 76% din elevii nepromova]i în 2008-2009 sunt de etnie
rom`, ceea ce tinde s` confirme inadecvarea con]inuturilor pedagogice [i a
strategiilor de predare la un mediu intercultural [i interetnic. Rata crescut` a
repeten]iei în rândul romilor reprezint` un risc crescut de abandon [colar,
deoarece a doua cauz` de abandon [colar o reprezint` ob]inerea unor
rezultate nesatisf`c`toare la înv`]`tur`. În lumina noilor teorii referitoare la
cauzele insuccesului educa]ional, [coala trebuie s`-[i asume responsabilitatea
pentru neîndeplinirea misiunii sale în mod incluziv.

Studiul relev` de asemenea date referitoare la necuprinderea elevilor
în sistemul de înv`]`mânt. Acest fenomen se refer` la trei dimensiuni, [i
anume nefrecventarea înv`]`mântului pre[colar, necuprinderea în sistemul
de înv`]`mânt obligatoriu, [i p`r`sirea timpurie a înv`]`mântului facultativ.
În ceea ce prive[te frecventarea gr`dini]ei de c`tre copiii romi, din datele
noastre se desprinde tendin]a ca participarea copiilor romi la ciclul pre[colar
s` creasc`. Rata de participare a copiilor romi la acest nivel de înv`]`mânt se
situeaz` potrivit datelor noastre la 71%.
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Procentul de copii romi de vârst` [colar` care nu au frecventat
niciodat` sistemul de înv`]`mânt se cifreaz` la aproximativ 2%, iar cauzele
necuprinderii se pot imputa în primul rând s`r`ciei, iar în al doilea rând
distan]ei mari fa]` de cea mai apropiat` [coal`. Necuprinderea în sistemul de
înv`]`mânt nu este corelat` statistic cu ponderea elevilor romi din [coal`,
ceea ce confirm` faptul c` fenomenele indezirabile din interiorul
sistemului de înv`]`mânt – abandonul [colar [i nepromovarea – sunt
datorate în primul rând deficitului de calitate a procesului educativ din
[coli. Este de asemenea important de men]ionat c` 11% din [colile cuprinse
în studiu nu au de]inut date referitoare la procentul de copii din comunitate
necuprin[i în sistemul de înv`]`mânt, ceea ce denot` alienarea institu]iei
[colii de mediul social pe care îl deserve[te, lipsa de strategii de atragere
a copiilor în sistem [i lipsa de interes în a-i cuprinde pe copiii romi cu
dificult`]i socio-economice în înv`]`mânt. Dincolo de aceste considerente,
procentul sc`zut de copii romi necuprin[i în sistemul educativ arat` c` este
vorba de un fenomen relativ pu]in r`spândit, ceea ce infirm`, din nou,
stereotipul conform c`ruia p`rin]ii romi nu [i-ar „trimite copiii la [coal`”.

Un alt indicator de participare la educa]ie este p`r`sirea timpurie a
sistemului de înv`]`mânt. 

Terminarea a opt clase reprezint` pentru multe familii de romi
nivelul de studii pe care copiii nu-l pot dep`[i, din considerente
materiale. În special în mediul rural, familia nu dispune întotdeauna de
mijloacele materiale necesare pentru a-[i trimite copii într-un liceu urban, iar
for]a de munc` a tinerilor este necesar` pentru asigurarea unui nivel minim
de subzisten]`. Aceast` problem` nu este îns` specific` popula]iei rome,
deoarece [i în rândul familiilor de neromi cu nivel socio-economic sc`zut,
mul]i copii sunt nevoi]i s` se opreasc` la nivelul a opt clase. Un alt motiv
pentru decizia de a nu continua studiile dincolo de nivelul minim obligatoriu
este lipsa de modele de reu[it` datorate educa]iei, la nivelul comunit`]ii.
În fine, un alt determinant al p`r`sirii timpurii a înv`]`mântului este rezultatul
unui calcul ra]ional care pune în balan]` investi]ia necesar` pentru ca un copil
dintr-un mediu defavorizat s` continue [coala, [i beneficiile b`ne[ti pe care
le va putea ob]ine, mai târziu, datorit` unui nivel crescut de educa]ie.
Inadecvarea [colii române[ti la cerin]ele actuale ale pie]ei muncii, situa]ia
economic` dificil`, [i lipsa de oportunit`]i din mediul rural conduc la lipsa
garan]iei c` investi]ia în educa]ie va putea fi amorsat` prin ob]inerea
unui loc de munc` bine pl`tit. 

Corela]ia pozitiv` dintre ponderea de elevi romi [i – pe de o parte –
deficitul de calitate a dot`rilor materiale precum [i în termeni de resurse
umane, iar pe de alt` parte, inciden]a fenomenelor indezirabile de abandon
[colar [i nepromovare, confirm` faptul c` romii au acces la un înv`]`mânt
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care din punct de vedere calitativ las` de dorit. Îns`[i prezen]a
abandonului [colar [i a unei rate de nepromovare ridicate adâncesc deficitul
de calitate, deoarece [coli „unde nu se poate face performan]`” nu vor atrage
cadre didactice performante. Astfel, deficitul de calitate a dot`rilor materiale,
împreun` cu deficitul de calitate a form`rii resurselor umane, conduc la slaba
atractivitate a acestor unit`]i de înv`]`mânt pentru cadre didactice
performante [i la perpetuarea unui cerc vicios din care este dificil de ie[it.
Pentru a sparge acest cerc vicios sunt necesare interven]ii multiple, profunde
[i de durat`. 

Studiul de fa]` a atins de asemenea un alt aspect crucial în ceea ce
prive[te educa]ia la care au acces romii, [i anume fenomenul de discriminare
pe criteriul etnic. Din interviurile cu cadrele didactice care activeaz` în [colile
cuprinse în studiu se desprinde slaba con[tientizare a discrimin`rii fa]` de
romi, persisten]a anumitor stereotipuri negative la adresa romilor, o
acut` lips` de în]elegere [i comunicare intercultural`, precum [i tendin]a
ca nereu[itele copiilor romi în educa]ie s` fie exclusiv puse pe seama
acestora sau a p`rin]ilor lor. {coala se degreveaz` astfel de orice
responsabilitate în privin]a asigur`rii unui mediu incluziv, iar cadrele
didactice care nu con[tientizeaz` propria r`spundere [i efectul nefast al
propriilor atitudini [i ac]iuni nu sunt preg`tite pentru necesara schimbare de
mentalitate care se impune în înv`]`mântul din România.

Un tip de discriminare deosebit de grav [i cu efecte negative majore
este segregarea copiilor romi în clase sau [coli separate. Studiul nostru a
identificat persisten]a acestui fenomen, în ciuda reglement`rilor repetate ale
Ministerului Educa]iei în sensul desegreg`rii [i al prevenirii segreg`rii. Astfel,
au fost identificate cazuri de segregare pe criteriul etnic, fie la nivel de
clase, fie la nivel de [coli, în 31% din unit`]ile de înv`]`mânt analizate.
Alte concluzii ale studiului de fa]` privesc necunoa[terea defini]iei segreg`rii
de c`tre o parte din cadrele didactice, cât [i tendin]a de disimulare a
segreg`rii în unele cazuri. Astfel, s-a observat tendin]a de cosmetizare a
realit`]ii cu privire la segregare, ceea ce îngreuneaz` identificarea cazurilor [i
m`surarea exact` a inciden]ei fenomenului. 

Din interviurile cu cadre didactice care activeaz` în [coli unde s-a
încercat punerea în aplicare a unor m`suri de desegregare reies câteva
obstacole însemnate. Astfel, unul din aceste obstacole este reticen]a cadrelor
didactice, dar [i a p`rin]ilor, atât romi cât [i neromi, de a desfiin]a clasele
separate de romi. Evident, motivele fiec`reia din aceste categorii sunt diferite:
cadrele didactice se tem de reac]ia neromilor [i de posibilul transfer al elevilor
neromi la alte [coli, p`rin]ii neromi se tem de sc`derea nivelului educativ
odat` cu integrarea romilor în clasele frecventate de copiii lor, iar p`rin]ii romi
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lupt` adeseori pentru p`strarea [colilor segregate reziden]ial, care de multe
ori au fost construite cu eforturile comunit`]ii, [i care sunt preferate altor [coli
situate la distan]e mai mari de comunitate. 

Alt obstacol însemnat în calea desegreg`rii este diferen]a
semnificativ` de nivel între elevii din clase segregate de romi [i ceilal]i
elevi, atunci când se realizeaz` cuplarea claselor segregate cu celelalte. Din
cauza a[tept`rilor sc`zute ale cadrelor didactice fa]` de copiii romi, cât [i din
cauza lipsei de motivare a acestora de a lucra cu elevii romi la un nivel egal
cu al celorlal]i elevi, s-au creat diferen]e de nivel care îngreuneaz` procesul
educativ în clasele cuplate [i sunt de natur` a-i exclude pe elevii romi, r`ma[i
vizibil în urm`. Astfel, cuplarea claselor segregate cu celelalte, în cazul în care
exist` diferen]e de nivel între elevii romi [i ceilal]i, conduce la efectul advers
de demotivare a copiilor romi [i chiar de abandon [colar. Desegregarea
trebuie astfel înso]it` de m`suri de recuperare a diferen]elor de nivel, ceea ce
necesit` resurse suplimentare adeseori inexistente. De asemenea, m`surile de
desegregare trebuie s` fie individualizate la nivelul fiec`rei [coli, deoarece
fiecare caz este unic [i se confrunt` cu un set propriu de obstacole care
trebuie eliminate. Desegregarea trebuie de asemenea preg`tit` temeinic
înainte de mixarea claselor, deoarece aceast` ac]iune nu va conduce la
rezultate pozitive dac` nu este înso]it` de schimbarea mentalit`]ilor la
nivelul cadrelor didactice [i al p`rin]ilor, [i de egalizarea diferen]elor de
nivel între elevii romi [i cei neromi.

Ultimul capitol al studiului a fost consacrat identific`rii unor m`suri
pozitive, care ar putea fi integrate în interven]ii viitoare [i adoptate ca
elemente ale politicilor publice în domeniul înv`]`mântului. 

Printre acestea, se num`r` elaborarea unor strategii de prevenire a
fenomenului de abandon [colar la nivelul fiec`rei [coli, sprijinul material
acordat familiilor nevoia[e spre a putea face fa]` costurilor colaterale ale
educa]iei, implicarea activ` a p`rin]ilor [i a comunit`]ii în via]a [colar` a
copiilor, inclusiv implicarea persoanelor resurs` din fiecare comunitate,
organizarea de activit`]i extra[colare cu caracter incluziv [i de natur` a spori
motiva]ia copiilor pentru cunoa[tere, [i un mai mare accent asupra form`rii
ini]iale [i continue a cadrelor didactice în domeniul educa]iei incluzive,
educa]iei interculturale, combaterii discrimin`rii, rasismului [i intoleran]ei. 

Au fost de asemenea identificate o serie de m`suri implementate în
cadrul proiectelor PHARE „Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”,
care au cunoscut succese la nivelul unora din [colile pilot. Nu în ultimul rând,
studiul schi]eaz` aspectele pozitive ale implement`rii politicii referitoare la
mediatorii [colari, dar [i unele neajunsuri ale acesteia care ar trebui corectate. 
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Din studiul de fa]` reiese c` [coala la care au acces în general copiii
romi este departe de a fi o [coal` pentru to]i. Pentru remedierea situa]iei,
cre[terea calit`]ii actului educativ în [colile frecventate de copii romi, [i
crearea unui mediu cu adev`rat incluziv, se impun m`suri strategice, urgente
[i de profunzime. Partea de concluzii [i recomand`ri schi]eaz` posibile c`i
prin care s-ar putea cre[te calitatea educa]iei la care au acces copiii romi din
România. 
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Capitolul 1: Concepte teoretice 

1.1. Sociologia educa]iei: cadru teoretic larg

De la întemeierea sociologiei ca [tiin]` de sine st`t`toare, educa]ia, ca
proces de socializare a individului în interiorul societ`]ii, este una din temele
privilegiate ale sociologiei1. Durkheim definea educa]ia ca „socializarea
metodic` a tinerei genera]ii”, al c`rei scop este constituirea în fiecare individ
a unei fiin]e sociale2. Ca atare, educa]ia este un fapt social, în]elegând prin
acesta un mod de a ac]iona, declarat sau nu, exterior individului, care exercit`
asupra sa o constrângere exterioar`. Presiunea const` în necesitatea de a
forma individul pe m`sura nevoilor impuse de societate3. 

Dincolo de conceptul lui Durkheim de fapt social, func]ionalismul
abordeaz` educa]ia ca fapt social total, pentru a prelua conceptul lui Mauss4:
un fenomen ce angreneaz` sistemul social în totalitatea sa, cu întregul spectru
de institu]ii sociale. Consecin]a acestei abord`ri este analiza faptului social în
raport cu sistemul.

Ulterior, teoriile sociologice critice fa]` de func]ionalism au întrez`rit
îns` în spatele procesului educativ un sistem de reproducere a inechit`]ilor
sociale [i de impunere a valorilor majoritare. Este cazul teoriilor marxiste [i
weberiene, care au perceput existen]a unor tensiuni perpetue între interesele
divergente ale diferitelor grupuri sociale în competi]ie pentru ob]inerea
puterii, resurselor, statusului. Grupurile ce ies înving`toare din raporturile de
putere sunt dominante [i se impun îndeosebi prin procesul educativ, care
pred` cultura acestor grupuri, favorizând astfel statusul elevilor din grupul
dominant [i marginalizându-i pe ceilal]i5. 

Aceast` paradigm` teoretic`, denumit` adesea [i „conflictualist`”, a
fost deosebit de prolific` în sociologia educa]iei, îndeosebi prin curentele sale
neomarxiste [i neoweberiene. În cadrul acestora se remarc` scrierile lui
Bourdieu, care înt`re[te teza conform c`reia misiunea ascuns` a educa]iei
este în fapt aceea de a favoriza succesul copiilor din clasele dominante,
reproducând astfel raporturile de putere din societate6. Prin condi]ionarea
accesului la educa]ia superioar`, cu ajutorul codurilor lingvistice [i capitalului
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2 Durkheim, E., Regulile metodei sociologice, Bucure[ti, Editura Cultura Na]ional`, 1924, p. 18.
3 Idem.
4 Mauss, M., Eseu despre dar, Ia[i, Institutul European, 1993 (1925).
5 Weber, M., The „Rationalization” of Education and Training, în From Max Weber: Essays in

Sociology, London, Routledge, 2001 (1948), p. 240-244. 
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simbolic proprii clasei dominante [i neîmp`rt`[ite de grupurile dominate,
educa]ia contribuie la discriminarea celor marginaliza]i [i la perpetuarea
ordinii sociale. Mecanismele de reproducere cultural` [i de discriminare
disimulat` au fost abordate [i de c`tre Bernstein, prin prisma codurilor
lingvistice diferen]iate în func]ie de clasa social`, pe care copiii le de]in înc`
dinainte de intrarea în sistemul de înv`]`mânt7. Limbajul cultural [i codurile
lingvistice devin astfel un criteriu de discriminare [i marginalizare a claselor
subalterne ale societ`]ii.

Teoriile func]ionaliste [i conflictualiste abordeaz` îns` educa]ia în
termeni macrosociologici, pierzând din vedere nivelul individului [i al
interac]iunilor dintre indivizi, [i conceptualizând sistemul social ca o structur`
rigid` [i determinat`. Ca o reac]ie la aceste neajunsuri, curentul interac]ionist
[i constructivist se concentreaz` pe modul în care realitatea social` este în
permanen]` construit` prin negocieri între indivizi [i grupuri sociale, ac]iunea
social` situându-se între structura mai mult sau mai pu]in rigid` oferit` de
sistemul social, [i individul înzestrat cu o anumit` putere de a exercita
influen]` asupra sistemului8. Prin prisma constructivist`, educa]ia are ca scop
dobândirea de c`tre elevi a unor procedee interpretative pe care le vor aplica
ulterior realit`]ilor sociale pentru a le conferi semnifica]ii în mod creativ.

Paradigma de cercetare actual` în domeniul educa]iei, de orientare
constructivist-interac]ionist`, pune accentul pe mediul în care se desf`[oar`
actul educativ [i pe interac]iunile dintre participan]i (cadre didactice, elevi).
Astfel, Perrenoud, Chauveau [i Rogovas analizeaz` factorii generatori de
reu[it` [colar` [i mecanismele ce induc e[ecul [colar9. Mediul asupra c`ruia
se concentreaz` aceste teorii este cu preponderen]` [coala ca institu]ie,
oarecum rupt` de mediul social exterior [i de for]ele pe care acesta le poate
exercita asupra sa. Acesta este de fapt, din punctul nostru de vedere, [i marele
neajuns al teoriilor interac]ioniste abordate. 

Cercetarea de fa]` subscrie curentului interac]ionist, îns` dore[te s`
includ` în perspectiva de studiu [i mediul social din care face parte [coala, [i
de care nu se poate separa nici conceptual, nici în practic`. De aceea, pe
lâng` temele de cercetare din interiorul unit`]ii de înv`]`mânt (rela]ia
profesor-elev, condi]iile de înv`]are, metodele pedagogice...), abord`m aici
[coala [i în cadrul comunit`]ii / comunit`]ilor multiple din care face parte,

16

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

7 Bernstein, B., Class, Codes and Control, Vol. I, London, Routledge and Kegan Paul, 1971 [i
Bernstein, B., Studii de sociologie a educa]iei, Bucure[ti, Editura Didactic` [i Pedagogic`, 1978.
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Vers une analyse de la réussite, de l’échec et des inégalités comme réalités construites par le
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incluzând în analiz` p`rin]ii copiilor cuprin[i [i necuprin[i în sistemul de
înv`]`mânt.

1.2. Conceptele cercet`rii: defini]ii opera]ionale

Subtitlul studiului de fa]` – Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate
– necesit` o definire mai precis`. Atunci când vorbim despre accesul copiilor
romi la o educa]ie de calitate, nici termenul de „acces”, nici cel de „calitate”
nu sunt de la sine în]ele[i [i f`r` echivoc. 

În primul rând, accesul, definit în limbajul comun ca fiind „posibilitatea
de a p`trunde, dreptul de a ajunge pân` într-un loc sau pân` la o persoan`”10,
implic` procesul de analiz` a barierelor structurale care îi împiedic` pe copiii
romi s` participe la actul educativ în aceea[i m`sur` ca ceilal]i copii. Dac`
cercet`rile recente au pus accentul pe componenta de „drept” a accesului la
educa]ie11, studiul de fa]` ocole[te perspectiva drepturilor omului, pentru a
privilegia abordarea explicativ` socio-economic` a fenomenelor indezirabile din
procesul de participare a romilor la sistemul de înv`]`mânt din România. A[adar,
ne vom concentra asupra barierelor structurale [i sistematice de tip socio-
economic [i cultural care îngreuneaz` participarea copiilor romi la educa]ie.

În al doilea rând, aceast` educa]ie trebuie s` îndeplineasc` anumite
standarde minime de calitate pentru ca accesul copiilor romi la educa]ie s`
fie echivalent, din punct de vedere al egalit`]ii de [anse, cu cel al grupului
majoritar. Aici, discu]ia este mai ampl`, deoarece pe lâng` complexitatea
conceptului de calitate în educa]ie, tentativele de definire conceptual` ale
termenului nu s-au bucurat nici pân` acum de un oarecare consens din partea
teoreticienilor. Vom aborda aici principalele tendin]e teoretice, f`r` a pretinde
la exhaustivitate12. 

Primul lucru care trebuie punctat este faptul c` însu[i conceptul de
calitate are un caracter predominant normativ, dar [i relativ: un lucru este de
calitate pentru c` însu[irile care îi confer` acest atribut sunt percepute de c`tre
un anume grup ca fiind dezirabile. Astfel, calitatea cap`t` sensuri diferite în
medii culturale diferite, ceea ce poate constitui dificult`]i metodologice
pentru practicienii din sistemul de înv`]`mânt care stabilesc standardele
procesului educativ. Concluzia multor speciali[ti este aceea c` „nu exist` [i
nu poate exista un concept unic al calit`]ii, ci doar principii generale”13.
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Dorim s` exemplific`m, pe scurt, modul în care defini]ia calit`]ii în
înv`]`mânt se bazeaz`, de multe ori, pe concepte vagi [i relative. Declara]ia
de principii adoptat` de Agen]ia Român` pentru Asigurarea Calit`]ii în
Înv`]`mântul Preuniversitar (mai departe în acest text, ARACIP) men]ioneaz`
principiul conform c`ruia un concept propriu de calitate în înv`]`mânt ar
trebui s` se bazeze pe „cultura, tradi]iile [i valorile na]ionale”, ca [i cum
acestea ar fi unitare [i în perfect` armonie [i ca [i cum ar exista un consens
general în privin]a lor; declara]ia continu`: „Orice reform` [i schimbare în
educa]ie trebuie s` porneasc` [i s` se bazeze pe ceea ce are bun, valoros [i
util sistemul actual de educa]ie”14, angrenând concepte relative, vagi [i al
c`ror con]inut poate fi contestat de grupuri divergente. 

Pe o alt` filier`, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei a propus în 2005 o
serie de principii [i valori adaptate la contextul românesc, printre care:
autonomia [i libertatea individual`; responsabilitatea individual` [i
institu]ional`; caracterul integrativ [i incluziv; multiculturalismul15. {i la nivel
european, unde se poate vorbi cu [i mai mult` greutate de o „cultur`
european`” unitar`, definirea conceptului de calitate în înv`]`mânt –
problematic` ap`rut` doar în ultimul deceniu – a constituit un câmp de
negocieri spinoase16. Un rezultat al eforturilor europene de definire a unui
standard de calitate în înv`]`mânt este setul de 16 indicatori formula]i în
2000 de Direc]ia General` pentru Educa]ie [i Cultur` a Comisiei Europene17.
Ace[tia se împart în 4 categorii pe care le vom discuta sumar. 

Prima categorie, indicatorii de rezultat, este compus` din rezultatele
ob]inute de elevi la 6 materii predate în [coli (matematic`, citire, [tiin]e, limbi
str`ine, TIC [i educa]ie civic`), la care se adaug` „abilitatea de a înv`]a cum
s` înve]i”18. Prin urmare, calitatea unui sistem de înv`]`mânt s-ar putea defini
în func]ie de rezultatele ob]inute de elevi la indicatorii men]iona]i. 

A doua categorie de indicatori din raportul european sunt indicatorii
de succes [i de tranzi]ie de la un ciclu la altul: abandonul [colar, terminarea
ciclului gimnazial [i participarea la înv`]`mântul superior. În cercetarea
noastr` am acordat o aten]ie sporit` conceptului de abandon [colar, în cazul
c`ruia am relevat neajunsuri importante referitoare la defini]ia acestui
fenomen de c`tre actori diver[i (Ministerul Educa]iei, pe de o parte, [i unit`]ile
de înv`]`mânt, pe de alt` parte). Printre indicatorii de succes am inclus îns`
[i indicatorii de promovare a elevilor în clasa urm`toare [i de absenteism.
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Cât despre ceilal]i doi indicatori, [i anume terminarea ciclului gimnazial
[i participarea la înv`]`mântul superior, din motive obiective nu i-am putut
include în evaluarea calit`]ii [colilor studiate decât într-o m`sur` limitat` de
faptul c`, pe de o parte, popula]ia de elevi studiat` este majoritar compus`
din elevi care frecventau clase inferioare clasei a VIII-a, iar pe de alt` parte,
ponderea liceelor în studiul nostru este foarte redus`19. Participarea la
înv`]`mântul superior nu a constituit subiectul cercet`rii de fa]`.

A treia categorie de indicatori, cei de monitorizare a educa]iei, se
refer` la procesele de evaluare a unit`]ilor de înv`]`mânt, [i de implicare
activ` a p`rin]ilor în activitatea [colii. Cercetarea de fa]` a inclus indicatorul
de implicare activ` a p`rin]ilor, urm`rind îns` s` clarifice ceea ce [i raportul
european încearc` s` determine: care sunt cele mai eficiente forme de
implicare parental` în procesul consultativ [i decizional de la nivelul unit`]ilor
de înv`]`mânt, [i în activitatea [colii în general20. Raportul european nu
define[te clar termenii particip`rii [i implic`rii p`rin]ilor, deoarece la acel
moment, Comisia de Lucru referitoare la Indicatorii de Calitate a estimat
necesar` derularea mai multor studii în domeniu înainte de definirea
categoric` a modului celui mai dezirabil de implicare a p`rin]ilor. Foarte
probabil c` defini]ia acestuia este [i trebuie s` fie contextual` [i flexibil`. O
defini]ie a particip`rii parentale ar fi îngr`dit formele creative de implicare a
p`rin]ilor pe care fiecare unitate de înv`]`mânt le poate pune în aplicare.
Dincolo de aceste considerente, se poate defini participarea p`rin]ilor ca fiind
de tip formal (în Comitetul p`rin]ilor sau Consiliul de Administra]ie), sau de
tip informal, în activit`]i de voluntariat, prin participarea la [edin]ele cu
p`rin]ii sau la activit`]i organizate de [coal`. 

În fine, a patra categorie de indicatori se refer` la resursele [i
structurile angrenate în procesul educativ, cuprinzând formarea cadrelor
didactice, participarea în înv`]`mântul pre[colar, num`rul de studen]i pe
calculator [i cheltuielile pe elev. Raportul european se concentreaz` asupra
indicatorului de formare ini]ial` a cadrelor didactice, [i nu men]ioneaz` deloc
aspectul form`rii continue. În România, dat` fiind tranzi]ia de la sistemul
totalitar la societatea deschis`, aspectul form`rii continue a cadrelor didactice,
în special a celor care au absolvit studiile de specialitate înainte de anii
nou`zeci21 reprezint` o problematic` suplimentar`, iar rapoartele [i cercet`rile
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19 Cf. datelor din graficul 2, pagina 34.
20 European Commission, Directorate-General for Education and Culture, European Report on

the Quality of School Education, 2001, p. 45, disponibil la
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/indic/rapinen.pdf (accesat în mai 2009).

21 Dar [i a genera]iilor ulterioare, deoarece schimb`rile în sistemul de predare nu s-au efectuat
brusc, în virtutea iner]iei subzistând multe din practicile de predare tradi]ionale dobândite în
sistemul de formare a cadrelor didactice din regimul anterior. În[i[i formatorii de cadre
didactice au trebuit s`-[i modifice metodele de predare înainte ca sistemul s` devin`
permeabil la schimb`ri structurale.



pe aceast` tem` converg c`tre ideea c` formarea ini]ial` a cadrelor didactice
în România las` de dorit în anumite domenii, cum ar fi educa]ia intercultural`
sau educa]ia incluziv`22. 

Raportul european schi]eaz` un cadru de început al definirii [i
opera]ionaliz`rii conceptului de calitate în înv`]`mânt, îns` lista nu este complet`,
iar categoriile nu reflect` o logic` a înv`]`mântului în termeni de proces.

O alt` serie de indicatori ai calit`]ii în înv`]`mânt a fost propus` în
documentul Defining Quality in Education, prezentat de UNICEF la [edin]a
Grupului de Lucru Interna]ional în Domeniul Educa]iei în 200023. Documentul
propune cinci categorii de indicatori, astfel: 

− elevii, aborda]i din punct de vedere al st`rii s`n`t`]ii, al nutri]iei, al
disponibilit`]ii de a participa la înv`]`mânt [i de a fi sprijini]i în acest
demers de c`tre mediul lor familial;

− mediul în care are loc procesul educativ (care, nedefinit foarte
precis, poate fi interpretat nu doar ca mediu [colar, ci [i comunitar).
Aici indicatorii privesc siguran]a, capacitatea de protec]ie a
copilului, sensibilitatea la problematica genurilor, existen]a
resurselor [i a facilit`]ilor adecvate;

− con]inutul procesului educativ, reflectat în curriculum [i materialele
didactice folosite pentru dobândirea competen]elor de baz`;

− procesele prin care cadre didactice suficient de preg`tite, folosind
metode centrate pe elev, faciliteaz` înv`]area, reducând în acela[i
timp disparit`]ile;

− rezultatele, din prisma cuno[tin]elor, a competen]elor [i a
atitudinilor relevante pentru obiectivele na]ionale de participare
activ` în societate.

Inspirându-ne din aceast` structur`, am grupat indicatorii privind elevii,
cadrele didactice [i mediul [colar într-o singur` categorie, definit` ca „input”
al procesului educativ. Din acest punct de vedere, ne apropiem de tipologia
indicatorilor de calitate în educa]ie propu[i în raportul de monitorizare al OSI,
Acces egal la educa]ie de calitate pentru romi: privire general`, Raport de
monitorizare din 2007. Documentul observ` un consens mai mult sau mai
pu]in general în definirea calit`]ii educa]iei în trei dimensiuni de baz`, [i
anume input, output [i procesul educa]ional în sine24. Este important de
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22 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program, Acces egal la educa]ie de
calitate pentru romi: privire general`, Raport de monitorizare, EUMAP, OSI, 2007, p. 31 [i în
special p. 43.

23 UNICEF, Defining Quality in Education, document prezentat de UNICEF la [edin]a Grupului
de Lucru Interna]ional în Domeniul Educa]iei, Floren]a, Italia, iunie 2000, p. 4, disponibil la
http://www.unicef.org/girlseducation/files/QualityEducation.PDF (accesat în mai 2009).



men]ionat c` propunerea de indicatori din documentul OSI este, la rândul
s`u, o încercare de definire: „în demersurile de a analiza care elemente din
cadrul acestor trei dimensiuni constituie educa]ie de calitate, este posibil s` rezulte
[i o defini]ie”25. 

Studiul nostru porne[te de la tipologia men]ionat`, îns` am preferat
s` grup`m indicatorii de proces educa]ional cu cei de input, considerând c`,
spre exemplu, un indicator ca cel de folosire a metodelor de predare
interactiv` (indicator de proces) nu poate fi separat de indicatorul privind
formarea cadrelor didactice (indicator de input). Astfel, am ob]inut
urm`toarea tipologie:

I. Indicatori de input
1. Indicatori privind elevii:

1.1. Mediul de provenien]` (nivel socioeconomic, tip de familie,
nivel de educa]ie al p`rin]ilor);

1.2. Participarea la procesul educativ (rata de [colarizare, fenomenele
de absenteism [i abandon [colar, implicarea p`rin]ilor);

1.3. Atitudini [i percep]ii fa]` de educa]ie (satisfac]ia fa]` de
mediul clasei – locul ocupat, comportamentele cadrelor
didactice [i ale colegilor – percep]ia aspectelor negative sau
pozitive, percep]ia privind rezultatele [colare);

1.4. Proiec]ii (autopercep]ia, stima de sine, proiec]ia ocupa]ional`,
existen]a unui model de urmat în via]`).

2. Indicatori privind cadrele didactice:
2.1. Formarea cadrelor didactice (ini]ial` [i continu`, cuno[tin]e

privind educa]ia incluziv` [i intercultural`, existen]a unei
viziuni privind nevoile proprii de formare);

2.2. Metodele de predare (cunoa[terea metodelor de predare
interactive26, folosirea spa]iului în clas`, folosirea resurselor
educa]ionale privind minorit`]ile din România, interac]iunea
cu elevii, metode de implicare a p`rin]ilor);

2.3. Atitudini [i percep]ii (a[tept`ri referitoare la rezultatele
elevilor, satisfac]ia fa]` de [coal` [i de activitatea de cadru
didactic, percep]ia problemelor unit`]ii de înv`]`mânt,
aspira]ii legate de aceasta, atitudinea fa]` de elevii din grupuri
minoritare, percep]ia fa]` de segregare / desegregare).
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24 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program, Acces egal la educa]ie de
calitate pentru romi: privire general`, Raport de monitorizare, EUMAP, OSI, 2007, p. 25.

25 Idem, p. 24.
26 Pentru o discu]ie mai pe larg asupra folosirii în practic` a acestor metode [i asupra concluziilor

valide pe care le putem formula din datele ob]inute, vezi capitolul 2, sec]iunea referitoare la
limitele cercet`rii.



3. Indicatori privind dot`rile materiale:
3.1. Starea general` a cl`dirii, a infrastructurii [i a mobilierului (aviz

de func]ionare, mobilier modulabil, anul ultimei achizi]ii de
echipamente, bugetul unit`]ii);

3.2. Existen]a unor facilit`]i (bibliotec`, num`r de volume, accesul
elevilor la acestea, laboratoare specializate pe materii [i
frecven]a folosirii acestora, num`rul calculatoarelor la care
elevii au acces direct, conexiune la internet, sal` sau teren de
sport amenajate, asigurarea transportului pentru elevi din
comunit`]i îndep`rtate).

4. Aspecte de management al unit`]ilor de înv`]`mânt:
4.1. Structurile decizionale (existen]a Consiliilor de elevi, de

p`rin]i, implicarea elevilor [i p`rin]ilor romi în acestea,
distribu]ia de gen în consiliile reprezentative, existen]a
profesorilor de sprijin [i al mediatorilor [colari);

4.2. Implicarea p`rin]ilor, a comunit`]ii [i a mediului extern
(frecven]a contactului, contextele în care se estimeaz` c` este
necesar` comunicarea cu p`rin]ii, parteneriate cu alte
institu]ii, proiecte [i programe din ini]iativa unit`]ii sau prin
parteneriate, oferta educa]ional` pentru adul]i);

4.3. Punerea în practic` a principiilor de educa]ie incluziv` (situa]ia
[i percep]ia privind segregarea / desegregarea pe criteriul
etnic [i discriminarea, existen]a unor clase / grupe segregate,
cunoa[terea Ordinului MECI nr. 1540 referitor la interzicerea
segreg`rii, existen]a unui plan de desegregare, implicarea
cadrelor didactice [i a p`rin]ilor în formularea acestuia,
implementarea concret` a m`surilor din plan);

4.4. Politica referitoare la elevii afla]i în dificultate (modalit`]i de
sprijin material [i pedagogic, educa]ie remedial`, ac]iuni
pentru monitorizarea absen]elor, a rezultatelor, pentru
prevenirea abandonului [colar [i îmbun`t`]irea rezultatelor,
preocuparea pentru îmbun`t`]irea rezultatelor).

II. Indicatori de output 
1. Progresele elevilor (promovabilitatea, tranzi]ia la ciclul de

înv`]`mânt imediat superior, progresele raportate de unitatea de
înv`]`mânt, aspectul transversal de gen în indicatorii de progres);

2. Statusul unit`]ii (capitalul simbolic al unit`]ii: existen]a unor
materiale de pres` referitoare la rezultatele pozitive ale unit`]ii,
satisfac]ia cadrelor didactice);

3. Abandonul [colar.
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Sunt necesare aici câteva preciz`ri de ordin teoretic. 
În primul rând, schema de mai sus nu pretinde a fi exhaustiv`. Am

îndep`rtat din designul cercet`rii aspecte precum curriculumul la decizia
[colii, selec]ia manualelor alternative, asistarea dezvolt`rii individuale, e[ecul
[colar, rezultatele elevilor cuantificate în calificative sau note [i rezultatele
evalu`rilor externe ale unit`]ii de înv`]`mânt (prin inspec]iile [colare). Pentru
fiecare din aceste omiteri, exist` un motiv de ordin obiectiv (lipsa de timp [i
resurse suficiente pentru a intra în detalii de acest tip), sau justific`ri teoretice.
Acestea din urm` privesc în special rezultatele cuantificate ale elevilor, [i
rezultatele evalu`rilor externe ale unit`]ilor de înv`]`mânt. 

Marele neajuns al indicatorilor de rezultat al elevilor este c` nu se iau
în calcul modalit`]ile de evaluare a acestora, considerându-se implicit c`
sistemul de notare este uniform [i comparabilitatea între ]`ri, [coli, profesori
[i elevi des`vâr[it`. Or, evaluarea nu poate fi unitar` atâta timp cât la originea
evalu`rii vor fi fiin]e sociale înc`rcate cu un bagaj cultural specific: judec`]ile
de valoare, subiectivismul [i factori socio-psihologici complec[i influen]eaz`
notarea elevilor, neputându-se pretinde la exactitatea acesteia27. De pild`,
unele cercet`ri care s-au concentrat pe rela]ia dintre evaluare [i etnicitatea
elevului au ar`tat c`, din cauza faptului c` profesorii tind s` aib` a[tept`ri
sc`zute de la elevii minoritari, apartenen]a etnic` poate influen]a indirect nota
ob]inut` de ace[tia28. Din aceste considerente, pentru evaluarea [colilor am
ales în mod con[tient s` nu includem în studiul de fa]` aspecte referitoare la
rezultatele ob]inute de elevi.

În al doilea rând, din considerente de timp [i spa]iu am ales de
asemenea s` nu ne concentr`m în mod egal pe to]i indicatorii releva]i în
schema noastr`. Am preferat s` punct`m aspectele esen]iale în ochii no[tri,
[i s` nu ne pierdem în detalii secundare care ar putea deturna aten]ia de la
firul logic pe care am încercat s`-l urm`m. 

În al treilea rând, se observ` în schema indicatorilor c` abandonul
[colar este considerat în acela[i timp un factor de input (opera]ionalizat la
punctul I.1.2, Participarea elevilor la procesul educativ), cât [i un indicator de
sine st`t`tor de output (punctul II.3). Am optat pentru aceast` strategie de
interpretare în lumina analizei empirice a lui Hatos care confirm` faptul c`
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27 Vezi [i Voiculescu, E., Factorii subiectivi ai evalu`rii, Editura Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti,
2001.

28 Van Ewijk, Reyn, Same Work, Lower Grade? Student Ethnicity and
Teachers' Subjective Assessments (April 8, 2009), disponibil la
http://ssrn.com/abstract=1402666 (accesat în mai 2009). 
Vezi [i  Diamond, J.B., Randolph A., Spillane J.P., Teachers’ Expectations and Sense of
Responsibility for Student Learning: The Importance of Race, Class, and Organizational
Habitus, Anthropology & Education Quarterly 35(1):75–98, 2004, American Anthropological
Association, p. 75-98, p. 75.



abandonul [colar este puternic corelat cu procesul educativ [i calitatea
acestuia29. Vom aborda mai pe larg acest model explicativ în paragraful 1.3.

În ultimul rând, consider`m important` precizarea c` indicatorii de
input [i cei de output trebuie privi]i în mod dinamic. Grupând indicatorii de
input cu cei de proces, exist` riscul s` ob]inem o tipologie rigid`, în care
educa]ia s` nu fie considerat`, aparent, ca proces dinamic, ci ca sum` a unor
inputuri. Am avut îns` grij` ca pe parcursul analizei s` abord`m procesele
educative în mod dinamic, [i s` complet`m indicatorii statistici, cuantifica]i,
cu analiza calitativ` a modului în care ace[tia influen]eaz` ceea ce se întâmpl`
în [coal`, sau se influen]eaz` reciproc. Pentru a nu da decât un exemplu la
îndemân`: num`rul de clase / grupe segregate dintr-o unitate de înv`]`mânt
nu constituie, în sine, un indicator suficient, ci trebuie completat cu abordarea
dinamic` [i calitativ` a modului în care cadrele didactice [i administra]ia
percep fenomenul de segregare, cât [i a modalit`]ilor de elaborare [i aplicare
a planului de desegregare. Voin]a demonstrat` a cadrelor didactice [i a
administra]iei de a implementa m`suri de desegregare, [i convingerea
acestora c` desegregarea este un lucru necesar, pozitiv [i etic, vor afecta
implicit modul în care existen]a claselor segregate va fi interpretat.

Aceast` observa]ie p`trunde în domeniul teoretic al influen]`rii
reciproce ale indicatorilor de calitate a înv`]`mântului. Teoria este bogat` în
ceea ce prive[te modelele explicative ale fenomenelor indezirabile din
procesul educativ, pe care le vom aborda în paragraful urm`tor. 

1.3. Modele explicative ale fenomenelor indezirabile 

Prin fenomene indezirabile în]elegem absenteismul, abandonul [colar,
corelate cu e[ecul [colar (fenomene ce privesc participarea la înv`]`mânt [i
succesul sau e[ecul procesului educativ), segregarea [i discriminarea (procese
ce ]in de conceptele de egalitate de [anse [i educa]ie incluziv`), [i – în
termeni mai generali – deficitul de calitate în înv`]`mânt. În cele ce urmeaz`
vom schi]a cadrul teoretic al modelelor explicative ale acestor fenomene,
precum [i paradigma teoretic` în care se înscrie cercetarea de fa]`.

Datorit` faptului c` cercetarea de fa]` se concentreaz` pe minoritatea
rom`, vom men]iona în special teoriile relevante în corelarea proceselor
educative cu dimensiunea etnic` [i specificul socioeconomic al popula]iei
rome din România.
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Series Humanistica, tom VI, 2008, p. 177-192, p. 184.



1.3.1. Participarea la înv`]`mânt [i succesul sau e[ecul [colar

Teoriile referitoare la e[ecul [colar au avut tendin]a de a purta o
înc`rc`tur` ideologic` semnificativ`. Statele Unite, Europa de Vest, [i ]`rile
Europei Centrale [i de Est au cunoscut evolu]ii foarte diverse în apari]ia
teoriilor sociologice din domeniul educa]iei, corelate cu dimensiunea etnic`,
datorit` evolu]iei istorice divergente în ceea ce prive[te imigra]ia,
multiculturalismul [i modul de a trata politic grupurile etnice. În cele ce
urmeaz` vom aminti doar teoriile interna]ionale care au marcat schimb`ri de
paradigm` majore în sociologia occidental` a educa]iei în ceea ce prive[te
grupurile minoritare, încercând totodat` s` distingem specificul sociologiei
române[ti.

În ceea ce prive[te slabele rezultate [i insuccesul [colar, raportul
Coleman, ap`rut în 1966 în Statele Unite30, remarc` ceea ce s-a etichetat apoi
drept „efectul Coleman”, conform c`ruia variabilele ce ]in de mediul familial
al elevului ar oferi o explica]ie adecvat` pentru e[ecul [colar. Mediul
socioeconomic al elevului este unul din factorii care se afl` la originea
insuccesului [colar [i pentru sociologia româneasc` recent`. Astfel, în cazul
popula]iei rome s-a stabilit c` între nivelul socioeconomic al familiei [i
participarea [colar` exist` o rela]ie pozitiv` de influen]are reciproc`31.
Aparent, e[ecul [colar în cazul romilor ar fi mai degrab` rezultatul unor
procese de (auto)marginalizare, decât un efect al practicilor de discriminare.
Rela]ia de determinare reciproc` dintre nivelul de trai [i neparticiparea sau
e[ecul în educa]ie este confirmat` [i de cercetarea „S`rac lipit, caut alt`
via]`”32, care men]ioneaz` totodat` [i discrepan]ele dintre mediul urban [i
rural în ceea ce prive[te capitalul educa]ional. 

Cercet`rile asupra particip`rii la educa]ie a romilor au revelat multiple
cauze pentru neparticiparea [colar` / abandonul [colar. Printre cauzele
socioeconomice, amintim lipsa actelor (cu toate c` aceast` tendin]` este în
continu` sc`dere), insuficien]a resurselor materiale pentru a acoperi costurile
ascunse ale educa]iei [i p`trunderea timpurie pe pia]a muncii a b`ie]ilor33. În
opinia acelora[i autori, o cauz` sistemic` a neparticip`rii la înv`]`mânt este
[i inadecvarea con]inuturilor pedagogice la relevan]a pie]ei muncii, ceea ce
determin` la rândul s`u lipsa de finalitate a înv`]`mântului [i inutilitatea
diplomei. Discriminarea, v`dit` în pozi]ia inferioar` pe care elevul o de]ine în
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30 Coleman, J. S., Equality of Educational Opportunity, Washington, U.S. Department of Health,
Education, and Welfare, Office of Education, 1966.

31 Zamfir, E., Zamfir, C. (coord.), }iganii între ignorare [i îngrijorare, Bucure[ti, Editura Alternative,
1993, p. 98.
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33 Dobric`, P., Jderu, G. (coord.), Educa]ia [colar` a copiilor romi: determin`ri socioculturale,

Bucure[ti, Vanemonde, 2005, p. 38-39.



clas`, r`mâne un argument central pentru explicarea neparticip`rii la
înv`]`mânt, pe când factorii de ordin sociocultural pun accentul pe c`s`toriile
timpurii în rândul fetelor din comunit`]i tradi]ionale, pe lipsa de adecvare a
con]inuturilor pedagogice la specificul cultural rom, dar [i pe lipsa unor
modele de succes pe filiera educa]iei la nivelul comunit`]ilor.

În privin]a aceasta, este interesant s` men]ion`m c` în Statele Unite,
Ogbu [i Simons diferen]iaz` între modele ale minorit`]ilor voluntare
(imigran]i) [i cele ale minorit`]ilor involuntare (popoare colonizate, cucerite
sau supuse sclavagismului). Cele din urm` se raporteaz` la modele de tipul
atle]ilor sau oamenilor de scen` (cânt`re]i, actori), pentru care succesul nu
depinde de nivelul de educa]ie atins, ci de talent [i for]a fizic`34. Aceasta se
poate explica prin istoria minorit`]ii [i a strategiilor de adaptare la cultura
majorit`]ii. În acela[i timp, în cazul grupurilor cu un nivel socioeconomic mai
ridicat, exist` o discrepan]` între atitudinea de încredere declarat`35 în
educa]ie ca factor de succes [i experien]ele concrete ale comunit`]ii, ceea ce
duce la atitudini ambivalente fa]` de înv`]`mânt.

Nivelul de studii de]inut de p`rin]i influen]eaz` participarea la
înv`]`mânt a copiilor [i rezultatele lor, îns` studii diferite identific` genul
hot`râtor al p`rintelui în mod diferit. Astfel, în cercetarea din 1993, Zamfir [i
Zamfir eviden]iaz` influen]a nivelului de [colaritate al mamei, pe când Hatos
observ` o corela]ie pozitiv` a nivelului de studii al tat`lui, explicând c` de
fapt ar trebui luat în considerare nivelul p`rintelui dominant, care coincide în
societatea româneasc`, de cele mai multe ori, cu tat`l36. 

Abandonul [colar, considerat ca fiind principala form` a excluziunii la
nivelul înv`]`mântului obligatoriu37, este la rândul s`u generator de
excluziune social`38. Jig`u [i Surdu coreleaz` abandonul [colar al copiilor romi
cu rezultatele [colare ob]inute anterior evenimentului renun]`rii la
participare39. Cercet`ri interna]ionale au ar`tat c` mediul institu]ional al [colii
este de asemenea generator de abandon [colar, ceea ce confirm` [i date
recente din România40. Procesul de abandon [colar este perceput ca fiind
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MEC, ISE, ICCV, Bucure[ti, Editura MarLink, 2002, p. 101.



doar rezultatul vizibil al unei evolu]ii psihologice a elevului în situa]ie de
deta[are progresiv` fa]` de procesul educativ. Asupra fenomenului de
abandon are influen]` un set de factori obiectivi (mediul socioeconomic,
genul, mediul [i apartenen]a la etnia rom`41), dar [i factori subiectivi precum
satisfac]ia fa]` de [coal`. La rândul s`u, aceasta este determinat` de procesele
din interiorul [colii: atitudinea cadrelor didactice, rela]ionarea cu colegii,
metodele de predare folosite [i adecvarea con]inutului pedagogic la
a[tept`rile culturale ale elevului. În aceast` privin]`, s-a demonstrat c`
alienarea dintre [coal` [i contextul cultural al elevilor este un factor care
produce e[ec [colar42. 

Interesant este c` teoria lui Coleman asupra influen]ei hot`râtoare a
mediului familial a fost infirmat` în cazul ]`rilor cu un nivel de dezvoltare mai
sc`zut, unde rolul major în determinarea reu[itei [colare par s` îl aib`
caracteristicile cadrelor didactice [i ale [colii (ceea ce în sociologie a fost
denumit [i efectul Heyneman-Loxley43). Schimbarea de paradigm` de la
mediul socioeconomic la procesele din interiorul institu]iei [colare se
reg`se[te [i în lucrarea lui Riviere44, care propune o serie de factori
institu]ionali determinan]i ai e[ecului [colar: tipul exigen]elor cognitive în
vederea evalu`rii, rigiditatea ritmului de înv`]are [i uniformitatea abord`rii
elevilor, rupturile afective cauzate de transferuri, schimbarea unui cadru
didactic, num`rul de elevi în clas` [i nivelul general de performan]` al [colii.
În România, date recente au confirmat prezen]a efectului Coleman (influen]a
decisiv` a mediului familial asupra reu[itei [colare), infirmând astfel teza
Heyneman – Loxley45. Recent, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei a cercetat în
contextul românesc perspectiva influen]ei capitalului cultural asupra reu[itei
[colare46. 
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40 Hatos, A., Riscul abandonului [colar la adolescen]ii din [colile urbane: între constrângeri
structurale [i climat organiza]ional, Analele Institutului de Istorie „G. Bari ” din Cluj Napoca,
Series Humanistica, tom VI, 2008, p. 177-192.

41 Jig`u, M. (coord.), Înv`]`mântul rural din România condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare,
Bucure[ti, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, 2000. Autoarea
coreleaz` genul masculin [i mediul rural cu o probabilitate m`rit` de abandon [colar.

42 Govinda, R., Towards inclusive schools and enhanced learning. A synthesis of case-study
findings from different countries, Paris, UNESCO, 2009, p. 24, disponibil la
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001860/186030e.pdf, accesat în mai 2009.

43 Heyneman [i Loxley, cita]i în Tufi[, P.A., Predictors of School Success in Romania. Family
Background, School Factors, Community Factors, Calitatea vie]ii, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 389–
405, p. 390.

44 Riviere, R., L'échec scolaire est-il une fatalité?, Paris, Hatier, 1991.
45 Tufi[, P.A., Predictors of School Success in Romania. Family Background, School Factors,

Community Factors, Calitatea vie]ii, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 389–405, p. 400.
46 Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Influen]a capitalului cultural al familiei asupra reu[itei [colare,

ISE, Bucure[ti, 2008.



S-a demonstrat de asemenea o corela]ie pozitiv` între înv`]`mântul în
limba matern` [i reducerea abandonului [colar47. Efecte pozitive demonstrate
au de asemenea climatul de încredere între cadre didactice [i p`rin]i,
materializat în parteneriate de cooperare [i în servicii oferite p`rin]ilor
(consiliere, programe de tipul A doua [ans`), ceea ce transform` institu]ia
[colar` în factorul de încredere c`tre care se îndreapt` comunitatea în caz de
nevoie48. 

1.3.2. Combaterea discrimin`rii [i a segreg`rii prin educa]ia incluziv`

Termenul de educa]ie incluziv` a pornit în anii ‘90 de la inten]ia de a
integra în sistemul [colar copiii cu dizabilit`]i, pentru a se extinde apoi asupra
incluziunii grupurilor vulnerabile. Principiile educa]iei incluzive combat, în
principal, discriminarea, împreun` cu una din formele sale acute, manifestate
în spa]iul fizic, [i anume segregarea.

Discriminarea este definit` de legisla]ia româneasc` drept „orice
deosebire, excludere, restric]ie sau preferin]`, pe baz` de ras`, na]ionalitate,
etnie, limb`, religie, categorie social`, convingeri, sex, orientare sexual`, vârst`,
handicap, boal` cronic` necontagioas`, infectare HIV, apartenen]` la o categorie
defavorizat`, precum [i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înl`turarea recunoa[terii, folosin]ei sau exercit`rii, în condi]ii de egalitate, a
drepturilor omului [i a libert`]ilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege”49. De asemenea, se define[te ca fiind discriminatorie orice practic`
„aparent neutr`” care dezavantajeaz` anumite persoane, pe baza criteriilor
susmen]ionate. 

Defini]ia fenomenului de segregare pe care am adoptat-o în analiza
noastr` este cea propus` în Ordinul MECT nr. 1540/2007, [i anume
„separarea fizic` a elevilor apar]inând etniei rome în grupe / clase / cl`diri / [coli /
alte facilit`]i, astfel încât procentul elevilor apar]inând etniei rome din totalul de
elevi din [coal` / clas` / grup` este dispropor]ionat în raport cu procentul pe care
copiii romi de vârst` [colar` îl reprezint` în totalul popula]iei de vârst` [colar` în
respectiva unitate administrativ teritorial`.”50
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47 Govinda, R., Towards inclusive schools and enhanced learning. A synthesis of case-study findings
from different countries, Paris, UNESCO, 2009, p. 26.

48 Idem, p. 32. A se vedea de asemenea, referitor la rela]ia dintre [coal` [i comunitate:
R`dulescu, E., Tîrc`, A., {coal` [i comunitate – Ghid pentru profesori, Bucure[ti, Humanitas
Educa]ional, 2002, precum [i Agabrian, M., Millea, V., Parteneriate [coal`-familie-comunitate,
Bucure[ti, Institutul european, 2005.

49 Ordonan]a Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor formelor de
discriminare. Documentul este disponibil la
http://www.cncd.org.ro/new/files/file/ORDONANTA_137.pdf, accesat în mai 2009.

50 OMECT nr. 1540/2007. Documentul este disponibil la
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8318, accesat în mai 2009.



În România, segregarea romilor este fenomenul cel mai r`spândit de
segregare pe criteriul etnic. Exist` dou` tipuri de segregare pe acest criteriu,
[i anume segregarea de iure – consecin]a unei decizii locale sau na]ionale,
denumit` în analiza noastr` [i segregare nereziden]ial`, [i segregarea de facto
(segregarea reziden]ial` rezultat` în urma concentr`rii demografice a unei etnii
pe o arie geografic`). Segregarea de tip reziden]ial se poate datora [i a[a-
zisului fenomen de „white flight”, prin care familiile cu nivel socioeconomic
ridicat p`r`sesc o zon` în curs de s`r`cire, elevii din familii cu nivel
socioeconomic sc`zut devenind astfel suprareprezenta]i51. De men]ionat c`
în cazul acestui fenomen, de cele mai multe ori, statusul socioeconomic
coincide cu apartenen]a la o anumit` etnie. Surdu explic` fenomenul de [coli
segregate prin distan]a nu în termeni geografici, ci distan]a social` dintre
minoritatea rom` [i majoritari52. 

Coleman a ar`tat în 1966 modul în care compozi]ia social` a [colilor
influen]eaz` rezultatele [colare ale elevilor53, concluziile studiului PISA din
200154 confirmând, aproape patru decenii mai târziu, corela]ia dintre
segregarea pe criterii socioeconomice [i performan]ele [colare.

Un al treilea tip de segregare [colar` pe baza criteriului de performan]`
academic` se practic` uneori prin separarea claselor elevilor „buni” sau care
au frecventat înv`]`mântul pre[colar, de celelalte clase. Din teoriile de la
punctul 1.3.1. se poate concluziona c` riscul de a acumula vulnerabilit`]i
multiple (etnia minoritar`, nivelul socioeconomic sc`zut, capitalul cultural
redus) este destul de ridicat în privin]a romilor, ceea ce conduce la
probabilitatea ca segreg`ri de acest tip s` coincid` în fapt cu segregarea
etnic`.

Teoriile sociologice men]ionate mai sus au ar`tat impactul segreg`rii
asupra calit`]ii înv`]`mântului, idee care a fost preluat` [i în textul Ordinului
MECT nr. 1540/2007. Conform acestuia, segregarea influen]eaz` negativ,
printre altele, gradul de participare la înv`]`mânt, rata abandonului [colar,
capacitatea de a atrage sau men]ine cadre didactice calificate, [i determin`
men]inerea prejudec`]ilor [i stereotipurilor privind romii55. 

29

n O [coal` pentru to]i ? n

51 St`nculescu, M.S., Berevoescu, I., op. cit., p. 307.
52 Surdu, M., Segregarea romilor în educa]ie – Distan]` fizic` sau social`?, Bucure[ti, Editura Arves,

2003.
53 Hatos, A., Impactul segreg`rii [i diferen]ierii asupra performan]elor [colare ale elevilor din

clasele 10-12. O analiz` multinivel, Calitatea vie]ii, XIX, nr. 1–2, 2008, p. 141–158.
54 PISA, Knowledge and skills for life: first results from the OECD Programme for International

Student Assessment (PISA), 2000, (No. 9264196714), Paris, Organisation for Economic
Co-operation and Development, 2001. Un rezumat al lucr`rii este disponibil la
http://www.oecd.org/dataoecd/44/32/33691620.pdf, accesat în mai 2009.

55 OMECT nr. 1540/2007. Documentul este disponibil la
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8318, accesat în mai 2009.



1.3.3. În loc de concluzie: deficitul de calitate în înv`]`mânt

Din paragrafele precedente se desprinde o tendin]` general` de
asociere a variabilei de apartenen]` etnic` (mediat`, uneori, prin statusul
socioeconomic), cu fenomene indezirabile din procesul educativ:
neparticiparea [colar`, abandonul, e[ecul [colar, performan]e slabe,
segregare [i discriminare institu]ional`. 

În sociologia educa]iei, majoritatea studiilor s-a axat pe verificarea
corela]iei dintre succesul [colar [i caracteristicile socioeconomice, pe de o
parte, sau succesul [colar [i caracteristicile institu]ionale ale [colilor, pe de alt`
parte. Teorii mai recente afirm` îns` c` mediul socioeconomic, corelat cu
mediul institu]ional al [colilor în comunitatea din care fac parte, ar trebui
luate în considerare pentru a explica varia]ia dintre calitatea output-urilor
educative56. 

Studiul de fa]` î[i propune o radiografiere a calit`]ii educa]iei la care
au acces copiii romi. Plec`m de la ipoteza c` exist` un deficit de calitate în
înv`]`mântul de care beneficiaz` romii. Pe parcursul analizei noastre,
conceptul de „deficit de calitate” va fi opera]ionalizat [i „spart” în mai multe
dimensiuni: cea material`, a resurselor umane [i a unor elemente de cultur`
organiza]ional`, ca fenomene de input, precum [i dimensiunea de output,
m`surat` prin fenomene indezirabile precum abandonul [colar,
neparticiparea la educa]ie, nepromovabilitatea elevilor în clasa urm`toare,
sau absenteismul. Indicatorii analizei vor fi corela]i cu ponderea de elevi romi
din [coli, pentru a eviden]ia discrepan]ele în ceea ce prive[te calitatea actului
educativ în [coli cu ponderi diferite de etnici romi. 
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56 Tufi[, P.A., Predictors of School Success in Romania. Family background, school factors, and
community factors, in Calitatea vie]ii, XIX, nr. 3–4, 2008, p. 389–405, p. 391.



Capitolul 2: Metodologia cercet`rii

2.1. Justificarea [i contextul cercet`rii

De[i studii anterioare au ar`tat c` accesul la un proces educativ de
calitate este înc` departe de a fi o realitate în cazul minorit`]ii rome din
România, cercet`rile din acest domeniu s-au dovedit insuficiente57. Dezbaterile
pe marginea acestui subiect sufer` de lipsa unor date solide, precum [i de o
abordare preponderent axat` pe drepturile omului, în detrimentul abord`rii
integrate socio-economice58. Ca urmare, politicile publice în domeniul
educa]iei au fost schi]ate [i implementate într-un vid informa]ional59 care nu
putea s` conduc` în practic` decât la e[ecuri totale sau par]iale. (Au fost
înregistrate tentative de corectare a unor fenomene indezirabile precum
segregarea copiilor romi, de pild` prin Ordinul MEC nr. 1540/2007, îns`
eficien]a implement`rii acestui Ordin este adesea pus` sub semnul întreb`rii60.
Se recunoa[te astfel necesitatea unor demersuri riguroase pentru evaluarea
implement`rii m`surilor Ordinului.)

Credem c` nu se poate supraestima importan]a unei educa]ii de
calitate pentru copiii romi, în contextul în care peste 40% din popula]ia rom`
are sub 18 ani61, iar corela]ia pozitiv` între accesul restrâns la o educa]ie de
calitate [i excluziunea social` a fost confirmat` în numeroase studii. Pentru a
ie[i din cercul vicios al excluziunii sociale a romilor, este necesar ca educa]ia
de calitate pentru to]i copiii s` fie o prioritate pe agenda politic` româneasc`.
Credem de asemenea c` f`r` date din teren nu se pot formula sau
implementa politici publice eficace, iar datele concrete, împreun` cu
perspectiva sectorului neguvernamental rom, trebuie luate în considerare în
schi]area viitoarelor politici în domeniul educa]ional. 

Studiul de fa]` se dore[te a fi o contribu]ie a sectorului
neguvernamental rom asupra problematicii educa]ionale din România, atât
din perspectiva datelor concrete, cât [i din ideea c` f`r` implicarea
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57 Datele folosite în majoritatea studiilor au fost colectate acum peste zece ani [i prezentate în
lucrarea M. Jig`u, M. Surdu (ed.), Participarea la educa]ie a copiilor romi – probleme, solu]ii,
actori, Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Institutul de
Cercetare a Calit`]ii Vie]ii, UNICEF, Editura MarLink, Bucure[ti, 2002. 

58 A. Marc, The Case for Integrated Education for Roma in Europe, în REF Magazine, nr. 1,
Budapest, 2007, p. 18. 

59 Acest vid informa]ional se datoreaz` [i politicii de ignorare a criteriului etnic în colectarea de
date statistice la nivel na]ional. 

60 DecadeWatch, Roma Activists Asess the Progress of the Decade of Roma Inclusion, 2007 Update,
2007, p. 37 (www.decadewatch.org, accesat în aprilie 2009). 

61 Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program, Equal Access to Quality
Education for Roma, 2007 Report, Budapest, 2007, p. 345. 



participativ` a romilor nu se pot formula politici corecte [i eficace. F`r` a
pretinde c` reinvent`m roata, ne-am dorit luarea în considerare a unor
aspecte subreprezentate în cercet`rile de pân` acum, cum ar fi, de pild`,
implicarea p`rin]ilor romi în procesul educa]ional de la nivel local, atitudinea
p`rin]ilor romi asupra [colii [i rolul pe care aceasta îl îndepline[te pentru
formularea unor perspective de viitor pentru copii, existen]a unor condi]ii
favorabile implic`rii proactive [i unei atitudini pozitive fa]` de înv`]`mânt. Am
adoptat o abordare practic`, al c`rei scop este s` dezv`luie ariile în care se
pot identifica solu]ii sustenabile pentru problematica educa]iei copiilor romi. 

Prin acest studiu ne dorim nu numai s` contribuim la eviden]ierea unor
date empirice necesare [i la formularea unor m`suri concrete în vederea
promov`rii incluziunii sociale a romilor, dar [i la stimularea unei dezbateri pe
marginea sistemului de înv`]`mânt românesc din prisma minorit`]ii rome. 

În cercetarea de fa]`, Agen]ia de Dezvoltare Comunitar` „Împreun`”
a valorificat resursele din proiectul „Împuternicirea comunit`]ilor de romi în
influen]area [i monitorizarea agendelor locale în România”, finan]at de Fondul
Japonez de Dezvoltare Social` prin Banca Mondial`, proiect ce s-a derulat din
iulie 2008 pân` în martie 2010 în 75 de comunit`]i de romi din 25 de jude]e
ale ]`rii. Prezen]a Agen]iei în teren, prin intermediul colaboratorilor [i al
partenerilor s`i, a rezultat printre altele într-un set de date asupra acestor 75
de comunit`]i, care permit o în]elegere profund` a realit`]ilor sociale locale.
În perioadele iulie-august 2008 [i iunie-iulie 2009, s-au realizat [i actualizat
profiluri ale comunit`]ilor din proiectul susmen]ionat, cu date referitoare la
nivelul socio-economic al comunit`]ilor (a[a cum reiese din tiparele de
ocupare a popula]iei, starea locativ` [i a infrastructurii, accesul la servicii de
s`n`tate [i educa]ie), participarea public` a reprezentan]ilor romi la procesul
decizional local, colaborarea comunit`]ilor cu autoritatea public` local`,
proiecte [i programe de succes la nivelul comunit`]ilor, existen]a [i activitatea
structurilor de implementare a Strategiei Na]ionale de Îmbun`t`]ire a Situa]iei
Romilor, [i alte astfel de aspecte care întregesc imaginea de ansamblu a
realit`]ilor celor mai s`race comunit`]i de romi din România62. 

2.2. Scopul cercet`rii

Studiul de fa]` [i-a propus radiografierea unui segment al sistemului
de înv`]`mânt, [i anume cel al [colilor unde este prezent` etnia rom`, pentru
a eviden]ia corela]iile existente dintre etnia elevilor prezen]i într-o [coal`
anume [i calitatea actului educa]ional prestat de aceste [coli. La baza
demersului nostru a stat dorin]a de a exemplifica, folosind indicatori
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62 Trebuie men]ionat c` aceste comunit`]i au fost selectate în baza studiului efectuat de D. Sandu,
O hart` social` a comunit`]ilor de romi, Banca Mondial`, 2005, reprezentând astfel comunit`]i
pentru care Guvernul României [i-a asumat responsabilitatea în îmbun`t`]irea situa]iei romilor,
principiu asumat în procesul de preaderare a României la Uniunea European`.



m`surabili [i date statistice clare, deficitul de calitate a înv`]`mântului din
aceste [coli, de a m`sura, acolo unde este posibil, amploarea divergen]elor
dintre [coli cu ponderi diverse de reprezentare a etniei rome, [i astfel de a
trage un semnal de alarm` asupra aspectelor care ar trebui s` fie vizate de
politicile publice din domeniul educa]iei [i al incluziunii sociale în ceea ce
prive[te minoritatea rom`.

2.3. Unit`]ile de observare [i analiz`

Considerând c` institu]ia [colii nu se poate desprinde conceptual din
mediul social în care este implantat`, am ales o abordare integrativ` a
comunit`]ilor de romi selectate pentru studiu. Astfel, nucleul unit`]ilor de
observare [i analiz` este constituit din institu]iile [colare, pe care le-am situat
din punct de vedere conceptual în interiorul contextului social mai larg al
comunit`]ilor de romi. 

Analiza s-a concentrat astfel asupra unui obiect complex, constituit din:
− unitatea de înv`]`mânt, ale c`rei dot`ri materiale [i umane

influen]eaz` procesul educa]ional; 
− directori [i cadre didactice din [colile frecventate de copiii romi;
− mediatori [colari activi în comunit`]ile de romi;
− p`rin]ii copiilor romi de vârst` [colar` (cuprin[i, dar [i necuprin[i în

sistemul de înv`]`mânt obligatoriu);
− copii romi de vârst` [colar` (cuprin[i [i necuprin[i în înv`]`mânt);
− reprezentan]i ai comunit`]ilor de romi în structurile decizionale

locale.
Graficul de mai jos prezint` o vizualizare a obiectului complex de studiu.

Graficul 1. Obiectul complex de studiu
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Astfel, au fost incluse în analiz` date provenind din:
− 100 de unit`]i de înv`]`mânt63 frecventate de copii romi, din 70 de

comunit`]i (77 de [coli [i 23 de gr`dini]e).
− 85 de interviuri cu directori de unit`]i de înv`]`mânt (sau cadre

desemnate de ace[tia), [i 104 interviuri cu cadre didactice64;
− 25 de interviuri cu mediatorii [colari identifica]i la nivelul comunit`]ilor

incluse în studiu;
− 772 de p`rin]i de copii de vârst` [colar`;
− 763 de copii de vârst` [colar`.

Caracteristicile popula]iei studiului sunt prezentate în diagramele
urm`toare:
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Diagrama 2. Distribu]ia unit`]ilor de
înv`]`mânt în func]ie de nivelul de
[colarizare

Diagrama 3. Distribu]ia unit`]ilor de
înv`]`mânt în func]ie de mediu (urban /
rural)

63 Ne referim aici la unit`]i de înv`]`mânt propriu-zise, cu personalitate juridic`, dar [i la
structurile f`r` personalitate juridic` aflate în subordinea acestora. Din ra]iuni de simplificare
a exprim`rii, pe parcursul raportului ne vom referi îns` doar la „unit`]i de înv`]`mânt”,
subsumând astfel cele dou` tipuri de institu]ii. 

64 Am preferat intervievarea cadrelor didactice rome, acolo unde a fost posibil. Unde nu existau
cadre didactice rome s-a recurs la membrul personalului desemnat de directorul / directoarea
unit`]ii de înv`]`mânt pentru a fi intervievat. 
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2.4. Selectarea unit`]ilor de analiz`

Unit`]ile de înv`]`mânt au fost selectate în baza criteriului de situare
geografic` pe raza unit`]ii administrativ-teritoriale a localit`]ilor în care au
fost identificate cele 70 de comunit`]i de romi compacte [i de nivel socio-
economic sc`zut. Astfel, au fost selectate unit`]ile de înv`]`mânt direct
frecventate de copiii din aceste comunit`]i, precum [i toate unit`]ile de
înv`]`mânt aflate la 2 km65 de comunit`]ile de romi, indiferent dac` acestea
sunt sau nu frecventate de un procent ridicat de copii romi. Unit`]ile de
înv`]`mânt din cercetare nu constituie astfel un e[antion reprezentativ la nivel
na]ional, ci doar la nivelul comunit`]ilor de romi compacte, cu nivel socio-
economic sc`zut66. De asemenea, libertatea de selec]ie a unit`]ilor de
înv`]`mânt a fost puternic îngr`dit` de faptul c` pentru cercetarea de fa]`
am apelat la resursele din proiectul „Împuternicirea comunit`]ilor de romi în
influen]area [i monitorizarea agendelor locale în România”, acest lucru f`când
imposibil` selec]ia altor unit`]i de înv`]`mânt care ar fi putut corespunde
criteriului de frecventare de c`tre copii romi proveni]i din comunit`]i
compacte cu nivel socio-economic sc`zut.

În interiorul unit`]ilor de înv`]`mânt, popula]ia responden]ilor a fost
constituit` din directorii acestora [i din cadre didactice rome sau nerome
desemnate de directori pentru a fi intervievate. Din considerente de
insuficien]` a timpului [i resurselor, cadrele didactice intervievate nu au putut
fi supuse e[antion`rii probabilistice67. 

O alt` component` a obiectului de studiu o reprezint` mediatorii
[colari activi în cele 70 de comunit`]i de romi incluse în studiu. Astfel, au fost
intervieva]i 25 de mediatori [colari activi în unit`]ile de înv`]`mânt
selec]ionate.

Popula]ia de p`rin]i de copii de vârst` [colar`, cât [i cea de copii de
vârst` [colar`, a fost supus` unei e[antion`ri nealeatoare cu cote pe criteriul
de gen, operatorii primind instruc]iunea de a selecta, cu ajutorul unui pas
sociometric prestabilit68, gospod`rii din comunit`]ile de romi compacte, în

36

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

65 Am ales distan]a maxim` de 2 km calculând, la viteza medie de deplasare a unui adult de
aproximativ 4,5 km pe or`, un timp de deplasare de aproximativ o or` pe zi, dus-întors, din
comunitate pân` la unitatea de înv`]`mânt frecventat. Este de la sine în]eles c` aceasta
reprezint` o aproxima]ie grosier`, deoarece vârsta copilului influen]eaz` viteza de deplasare
pe jos, îns` acest lucru nu a putut fi luat în considerare în construc]ia unui indice exact din
cauza distribu]iei largi a vârstelor copiilor intervieva]i. 

66 Acest aspect este discutat mai pe larg în paragraful 8, Limitele cercet`rii. 
67 Acest aspect este discutat mai pe larg în paragraful 8, Limitele cercet`rii. 



cadrul c`rora s` aplice chestionarul unui p`rinte a cel pu]in unui copil de
vârst` [colar`, fie c` acesta frecventeaz` sau nu sistemul de înv`]`mânt
obligatoriu, precum [i unuia dintre copiii de vârst` [colar` din aceea[i
gospod`rie. Preselec]ia gospod`riilor ce îndeplineau criteriul prezen]ei copiilor
de vârst` [colar` a fost realizat` fie cu sprijinul administra]iei unit`]ilor de
înv`]`mânt, fie cu aportul mediatorului [colar din comunitate, fie cu ajutorul
liderilor comunit`]ii. Au fost solicitate cel pu]in 10 chestionare administrate
de operatorii de teren (cel pu]in 5 subiec]i de gen feminin, [i cel pu]in 5 de
gen masculin pe fiecare categorie de responden]i), pentru fiecare comunitate
în care ace[tia activau. Dup` selectarea chestionarelor valide, au fost ob]inute
772 de chestionare administrate p`rin]ilor [i 763 chestionare administrate
copiilor. În ambele cazuri, eroarea statistic` este de aproximativ 3,6%, cu un
nivel de încredere de 95%.

Se cuvine s` abord`m aici aspectul identific`rii responden]ilor ca
apar]inând minorit`]ii rome, deoarece acesta ridic`, în general, probleme
conceptuale legate de probabilitatea existen]ei unor erori de includere sau
excludere69 a romilor în e[antioanele de responden]i. Am precizat mai
devreme c` studiul de fa]` a fost realizat în comunit`]i de romi compacte în
care gradul de autoidentificare a indivizilor cu minoritatea rom` este ridicat70.
În cercetarea de fa]` nu ne-am confruntat nici cu problema influen]ei pe care
etnia operatorului de teren o poate exercita asupra alegerii con[tiente de a
se declara sau nu rom în cazul responden]ilor, deoarece operatorii de teren
sunt persoane cunoscute la nivelul comunit`]ilor, adesea ele însele de etnie
rom`, [i care au dobândit încrederea responden]ilor pe parcursul derul`rii
proiectului Agen]iei de Dezvoltare Comunitar` „Împreun`”. Din aceste
motive, e[antionul din cercetarea de fa]` nu prezint` erori din punct de
vedere al asum`rii [i declar`rii etniei rome de c`tre responden]ii
chestionarelor administrate p`rin]ilor [i copiilor de vârst` [colar`.
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68 Din cauza faptului c` m`rimea comunit`]ilor variaz` puternic (de la comunit`]i mici de 15-20
de gospod`rii pân` la comunit`]i de peste 300 de gospod`rii), pasul sociometric a fost ales de
c`tre operatorii de teren (din dou` în dou` gospod`rii, din zece în zece, etc.), care au raportat
apoi metodele de selec]ie [i de colectare de date, pentru ca acestea s` poat` fi validate de
c`tre echipa de cercet`tori. Detaliile metodologice au constituit obiectul a dou` rapoarte de
colectare de date, corespunzând celor dou` perioade de colectare de date din teren.

69 Eroarea de includere se produce atunci când un individ este heteroidentificat drept rom, îns`
nu se autoidentific` astfel, ceea ce conduce la includerea sa eronat` în e[antionul de romi;
eroarea de excludere prive[te situa]iile când un individ care se autoidentific` drept rom nu
este [i heteroidentificat astfel, ceea ce conduce la excluderea sa eronat` din e[antion. Pentru
o discu]ie mai aprofundat` a acestor erori, vezi Fleck, G., Rughini[, C. (ed.), Vino mai aproape.
Incluziunea [i excluziunea romilor în societatea româneasc` de ast`zi, Human Dynamics,
Bucure[ti, 2008, p. 9-12. 

70 Aceste informa]ii provin din profilurile comunit`]ilor, întocmite în cadrul proiectului
„Împuternicirea comunit`]ilor de romi în influen]area [i monitorizarea agendelor locale în
România” în iunie 2008, [i actualizate în iulie 2009. 



2.5. Metode de colectare a datelor

Pentru ob]inerea datelor au fost aplicate atât metode cantitative
(ancheta sociologic` pe baz` de chestionar [i interviuri), cât [i calitative
(analiza de con]inut a documentelor [i interviurilor, analiza secundar` a
datelor din alte cercet`ri [i surse). 

Astfel, au fost administrate chestionare p`rin]ilor de copii de vârst`
[colar` [i copiilor de vârst` [colar` care frecventeaz` sau nu sistemul de
înv`]`mânt obligatoriu. În cadrul unit`]ilor de înv`]`mânt, au fost aplicate,
pe de o parte chestionare referitoare la date statistice precum num`rul de
elevi, de clase, de elevi romi, etc., dot`rile materiale [i în termeni de resurse
umane ale institu]iilor cuprinse în studiu, [i pe de alt` parte interviuri
semistructurate cu directorii unit`]ilor [i cadre didactice rome [i nerome. În
comunitate, s-au aplicat de asemenea interviuri semistructurate mediatorilor
[colari. 

Pentru analiza cantitativ`, datele din instrumentele C1 (Chestionar
aplicat p`rin]ilor), C2 (Chestionar aplicat copiilor) [i C4 (Chestionar unit`]i
de înv`]`mânt)71 au fost analizate folosind tehnica regresiei lineare multiple,
cu ajutorul programului SPSS.

Datele din instrumentele C5 (Ghid interviu director unitate de
înv`]`mânt) [i C6 (Ghid interviu cadru didactic) au fost analizate din punct
de vedere calitativ, folosind tehnica analizei de con]inut, la fel ca datele culese
cu ajutorul instrumentului C3 (Ghid interviu mediator [colar). Tot prin aceast`
tehnic` s-au analizat [i documentele referitoare la unit`]ile de înv`]`mânt
(planuri de desegregare, articole din presa local`).

Metodele de colectare a datelor întrebuin]ate în studiul de fa]` au
urm`rit principiul triangul`rii, pentru ob]inerea unor date valide [i verificabile
din prisma mai multor surse. Astfel, datele calitative sunt menite s`
completeze [i s` aprofundeze datele de ordin cantitativ; sursele de informa]ie
sunt multiple [i variate, de la chestionarele aplicate p`rin]ilor [i copiilor la
interviurile cu diver[ii actori institu]ionali ai procesului educa]ional (cadre
didactice, mediatori [colari, directori ai unit`]ilor de înv`]`mânt); în sfâr[it,
datele de ordin primar [i secundar se completeaz` [i se valideaz` reciproc.

2.6. Instrumente de colectare de date 

Pentru colectarea datelor au fost concepute [ase instrumente. În
procesul de design al instrumentelor au fost implica]i, pe lâng` echipa de
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71 Datele din C3 – Interviul cu mediatorul [colar nu au fost supuse analizei statistice deoarece
num`rul de cazuri nu este suficient pentru o analiz` semnificativ` (N=25). Acestea au fost
analizate din punct de vedere calitativ, folosind tehnica analizei de con]inut. 



cercet`tori, speciali[ti în domeniul educa]iei activând în cadrul MECI, în
sistemul de înv`]`mânt, sau în sânul unor organiza]ii neguvernamentale
specializate în domeniu, precum Step by Step, Salva]i Copiii, Centrul Educa]ia
2000+, precum [i din partea UNICEF România. Astfel, cu aportul acestor
speciali[ti au fost definitivate instrumentele de cercetare. Acestea sunt
prezentate mai jos sub forma unui tabel sinoptic.
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Denu- Tip Popula]ia ]int` Perioada de Modalitatea de
mire instrument colectare administrare 

C1 Chestionar P`rin]ii copiilor romi August- Administrat de
structurat de vârst` [colar` sau septembrie c`tre operatori

apar]in`torii72 acestora 2009 

C2 Chestionar Copiii romi de August- Administrat de
structurat vârst` [colar` septembrie c`tre operatori

2009 

C3 Ghid de Mediatorii [colari August- Administrat de
interviu activi în comunit`]ile septembrie c`tre operatori,
semistruc- ]int` 2009 înregistrat cu 
turat reportofonul73

C4 Chestionar Directorii unit`]ilor Octombrie- Administrat de
structurat de înv`]`mânt ]int` / decembrie c`tre operatori74

alt personal desemnat 2009 
de directori 

C5 Ghid de Directorii unit`]ilor Octombrie- Administrat de 
interviu de înv`]`mânt ]int` decembrie c`tre operatori, 
semistruc- 2009 înregistrat cu 
turat reportofonul 

C6 Ghid de Cadre didactice din Octombrie- Administrat de
interviu unit`]ile de înv`]`mânt decembrie c`tre operatori,
semistruc- ]int` 2009 înregistrat cu 
turat reportofonul

Tabel 1. Instrumente de colectare de date 

72 Apar]in`torii sunt persoanele diferite de p`rin]ii biologici, care în absen]a p`rin]ilor au în
responsabilitatea lor îngrijirea minorilor. 

73 În câteva cazuri, responden]ii s-au sim]it intimida]i de ideea de a fi înregistra]i cu reportofonul
[i au insistat ca acesta s` nu fie folosit. În mod evident, s-a respectat aceast` op]iune, iar în
aceste cazuri datele au fost consemnate în scris de c`tre operatori. 

74 În câteva cazuri, responden]ii au insistat în sensul autoadministr`rii chestionarului, din
considerente de timp. Metodologia cercet`rii a permis aceast` varia]ie pentru a facilita munca
operatorilor de teren [i în final pentru ob]inerea datelor. 



2.7. Dificult`]i metodologice

Din rapoartele metodologice ale operatorilor de teren75 reiese o serie
de dificult`]i cu poten]ialul de a influen]a rezultatele cercet`rii; ca atare, aceste
dificult`]i au fost luate în considerare în analiza datelor.

Prima dificultate se refer` la efectul dezirabilit`]ii r`spunsurilor primite
de la cei intervieva]i, fie c` este vorba de p`rin]ii copiilor de vârst` [colar`,
copii, directori ai unit`]ilor de înv`]`mânt sau cadre didactice. Rapoartele
operatorilor de teren au eviden]iat posibilele arii unde este necesar` o aten]ie
sporit` în interpretarea datelor. Caseta 1 prezint` câteva citate din rapoartele
operatorilor de teren care exemplific` aceste dificult`]i metodologice.

Caseta 1. Efectul de dezirabilitate a r`spunsurilor [i metode de paliere a acestuia

Metoda de paliere a efectului dezirabilit`]ii a fost explicarea sistematic`
a mizei particip`rii respoden]ilor la studiu. Factori care au atenuat efectul de
dezirabilitate au fost asigurarea anonimit`]ii responden]ilor, stabilirea unui
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75 Aceste rapoarte nepublicate au fost solicitate operatorilor de teren dup` fiecare rund` de
colectare de date. 

Am impresia c` cei care au r`spuns cel mai sincer sunt copiii, de[i dup` cum
au r`spuns, ei to]i iubesc [coala [i ar trebui s` avem o gr`mad` de copii cu
note bune care î[i doresc s` înve]e. La unele dintre întreb`ri to]i subiec]ii au
r`spuns a[a cum [tiau ei c` ar fi bine [i corect s` r`spund` [i nu adev`rul (...).
Pe scurt: oamenii au r`spuns a[a cum au considerat c` ar trebui s` r`spund`
ca s` par` oameni responsabili. (Raport de colectare de date, august 2009,
jude]ul Covasna) 

Au r`spuns sincer la întreb`ri pentru c` în prealabil am stat de vorb` cu ei [i
le-am explicat pe în]elesul lor de ce avem nevoie de r`spunsuri sincere.
Totodat`, am avut grij` ca atunci când aplicam un chestionar unei persoane
s` nu fie [i al]ii de fa]` (...) Disponibilitatea oamenilor de a r`spunde sincer la
întreb`rile chestionarului este în func]ie de cunoa[terea persoanei care pune
întreb`rile sau de încrederea pe care o au în resursa uman` de etnie rom` care
lucreaz` pentru ei [i care te înso]e[te în comunitate. (Raport de colectare de
date, august 2009, jude]ul Gala]i) 

Cred c` am avut avantajul ob]inerii unor r`spunsuri reale [i corecte din partea
cadrelor didactice c` am spus c` [i noi lucr`m în înv`]`mânt (am fost eu [i o
coleg` de organiza]ie tot înv`]`toare), lucr`m [i cu copii romi, [i în felul acesta
nu au putut s` „fabuleze” a[a cum au f`cut unii directori care au vrut s` ias`
în eviden]` numai cu politici pozitive. (Raport de colectare de date, decembrie
2009, jude]ul Arge[) 



contact de încredere cu cadrele didactice bazat pe împ`rt`[irea anumitor
experien]e de c`tre operatori [i colectarea datelor de c`tre persoane care
beneficiaz` de încrederea comunit`]ilor. Credem totodat` c` acest din urm`
element constituie dealtfel unul din punctele tari ale cercet`rii, deoarece a
fost astfel facilitat` ob]inerea unor date valide din comunit`]ile de romi.

La nivelul interviurilor realizate în unit`]ile de înv`]`mânt, efectul de
dezirabilitate a r`spunsurilor este mai persistent decât în cazul p`rin]ilor [i
copiilor, deoarece miza „divulg`rii” anumitor informa]ii este de anvergur` în
cazul cadrelor didactice care se simt amenin]ate de posibila pierdere a locului
de munc`, în special în condi]ii de disponibilizare („Dac` d` afar` pe cineva,
noi, romii, suntem cei care zbur`m primii”)76. Legat de problematica dificult`]ii
de a accesa date reale referitoare la fenomenele indezirabile din unit`]ile de
înv`]`mânt, o alt` dificultate metodologic` a constituit-o imposibilitatea, din
motive obiective, de a e[antiona cadrele didactice pentru a le intervieva.
Impasul const` în faptul c` am considerat pertinent` intervievarea cadrelor
didactice rome, acolo unde acestea activeaz` în unit`]ile de înv`]`mânt, îns`
aceast` categorie de responden]i este totodat` [i grupul care se percepe pe
sine însu[i ca fiind cel mai vulnerabil, [i implicit, cel mai reticent în a furniza
informa]ii „compromi]`toare” despre politicile [colilor. Acolo unde nu
activeaz` cadre didactice rome, respondentul a fost desemnat de c`tre
direc]ia unit`]ii de înv`]`mânt pentru a participa la studiu; presupunându-se
c` au fost desemnate cadre didactice „de încredere”, exist` probabilitatea
ridicat` de a nu fi accesat toate informa]iile necesare unei imagini corecte a
fenomenelor studiate. În orice caz, ideea care se desprinde este c` oricare ar
fi situa]ia prezentat` de analiza datelor ob]inute, se poate presupune c` de
fapt, lucrurile stau [i mai r`u. Caseta 2 prezint` un extras dintr-unul din
rapoartele de colectare de date care sprijin` aceast` ipotez`. Operatorul de
teren este totodat` membru al unei organiza]ii neguvernamentale rome cu
experien]` îndelungat` în munca de dezvoltare comunitar`.

Caseta 2. Date cosmetizate [i percep]ia situa]iei de c`tre societatea civil` rom`
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76 Interviu cu un cadru didactic rom, jude]ul Maramure[, octombrie 2009 (din motive evidente
vom respecta anonimitatea responden]ilor). 

Consider c` parte din r`spunsurile cadrelor didactice intervievate nu sunt în
concordan]` cu realitatea din [coli. Din alte experien]e [i activit`]i desf`[urate
în comunit`]i consider`m c` situa]ia abandonului, a segreg`rii [i discrimin`rii
elevilor romi a fost ,,îmbun`t`]it`” în r`spunsurile acestora. Faptul c`
majoritatea cadrelor didactice intervievate au preferat s` r`spund` în scris [i
discu]iile purtate au condus la impresia c` problematica romilor în [coli nu
este una prioritar` sau foarte bine cunoscut`. (Raport de colectare de date,
decembrie 2009, jude]ul Boto[ani)



Din motivele enumerate, a reie[it c` datele ob]inute prin intervievarea
personalului din unit`]ile de înv`]`mânt nu pot fi supuse unei analize statistice
pertinente, iar din acest considerent s-a preferat tehnica analizei de con]inut,
din care reies cu mai mult` claritate contradic]iile din spusele responden]ilor.
De asemenea, pentru a putea verifica anumi]i indicatori prin metoda triangul`rii,
unele întreb`ri din interviurile cu personalul din unit`]ile de înv`]`mânt se
repet`, fiind de asemenea reluate [i în interviul cu mediatorii [colari77. 

O alt` dificultate metodologic` a fost lipsa datelor referitoare la etnia
elevilor în centraliz`rile unit`]ilor de înv`]`mânt. Astfel, datele statistice
ob]inute prin instrumentul C4 sunt bazate pe heteroidentificarea etnic` a
copiilor romi de c`tre administra]ia unit`]ilor de înv`]`mânt. La prima vedere,
acest lucru poate invalida o parte din datele statistice referitoare la copiii romi
din unit`]ile de înv`]`mânt studiate. Ra]ionamentul nostru ocole[te îns`
aceast` capcan`: din moment ce ace[ti copii sunt heteroidentifica]i drept romi
într-un context în care exist` clase segregate, discriminare, un grad ridicat de
abandon [colar, atunci probabilitatea ca ei s` fie trata]i diferit de popula]ia
majoritar`, indiferent dac` apar]in sau nu minorit`]ii rome, este foarte ridicat`,
ceea ce face ca identificarea corect` a copiilor ca apar]inând etniei rome s`-[i
piard` relevan]a. Operatorii de teren au observat în aceast` privin]` anumite
temeri ale personalului didactic referitoare la identificarea etnic` a romilor78.

Caseta 3. Problema heteroidentific`rii etnice a elevilor
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R`spunsurile au fost date conform cu realitatea, dar r`spunsurile statistice au
fost date f`r` a mai consulta arhivele. (...) [L]a profilul cantitativ nu au putut
da r`spunsuri clare deoarece copiii romi nu sunt declara]i ca fiind romi, deci
nu se face o eviden]` clar` a datelor acestora (Raport de colectare de date,
decembrie 2009, jude]ul Prahova).

Datele cantitative au constituit o problem`, deorece nu se [tia cu exactitate
r`spunsul la întreb`rile legate de romi. Majoritatea nu se autoidentifica, iar
directorii nu-[i asumau responsabilitatea de a-i numi romi pentru a nu-[i crea
probleme. A fost nevoie s` intervenim de fiecare dat` [i s` le spunem c`
informa]iile divulgate nu vor avea consecin]e negative asupra lor (cadre didactice
sau directori) (Raport de colectare de date, decembrie 2009, jude]ul Sibiu).

77 Este vorba de indicatorii referitori la fenomenul de segregare, procesele de desegregare
întreprinse de unitate, abandonul [colar, discriminarea elevilor romi, implicarea comunit`]ii
în procesul educa]ional [i parteneriatele unit`]ii cu mediul extern. 

78 În condi]iile în care unele din aceste unit`]i de înv`]`mânt au fost incluse în programe [i
proiecte guvernamentale pentru îmbun`t`]irea accesului romilor la educa]ie, absen]a datelor
privind apartenen]a etnic` a elevilor, precum [i reticen]a administra]iilor de a avea un discurs
clar [i f`r` echivoc în aceast` privin]`, ridic` anumite semne de întrebare asupra modului în
care programele destinate copiilor romi au fost gândite. 



2.8. Limitele cercet`rii

Prin contextul în care s-a efectuat colectarea de date, f`când apel la
resursele din proiectul „Împuternicirea comunit`]ilor de romi în influen]area [i
monitorizarea agendelor locale în România”, cercetarea este limitat` din punct
de vedere al reprezentativit`]ii datelor la nivel na]ional. Reprezentativitatea
e[antionului este limitat` de dou` aspecte. În primul rând, faptul c` unit`]ile
de observare [i analiz` (comunit`]ile de romi) au fost prestabilite [i nu au putut
fi supuse e[antion`rii probabilistice limiteaz` posibilitatea de a generaliza
concluziile studiului la nivel na]ional. Cel mult, putem vorbi de o
reprezentativitate a „e[antionului” în cadrul popula]iei rome din comunit`]i
compacte, cu nivel socio-economic sc`zut. În al doilea rând, cum se observ` [i
din graficele 5 [i 7, prevaleaz` mediul rural, cu 79% din popula]ia studiat`.
Acest „bias” rural influen]eaz` în mod negativ reprezentativitatea concluziilor
studiului la nivel na]ional. În acela[i timp, nu am urm`rit atât reprezentativitatea
e[antionului la nivel na]ional, cât modul în care se reflect` problematica rom`
în mediul rural, acesta fiind mediul în care problemele din sistemul na]ional de
înv`]`mânt sunt cele mai urgente [i mai grave, [i totodat` aria care necesit`
interven]ii prioritare în domeniul asigur`rii calit`]ii înv`]`mântului79.

O alt` limit` a studiului prive[te fie abordarea superficial` a unor
dimensiuni, fie excluderea din cercetare a unor aspecte esen]iale pentru
evaluarea calit`]ii înv`]`mântului. De pild`, cercetarea culturii organiza]ionale
din unit`]ile de înv`]`mânt a fost superficial`, din lips` de timp [i resurse. Ar
fi fost de dorit intervievarea mai multor cadre didactice din fiecare unitate de
înv`]`mânt, precum [i e[antionarea acestora pentru rezultate valide din punct
de vedere statistic. Faptul c` unii operatori de teren nu au beneficiat de o
preg`tire ini]ial` în domeniul socio-uman a constituit de asemenea un
impediment în ob]inerea unor date de profunzime, mai ales în cazul
interviurilor semistructurate unde era necesar` investigarea anumitor aspecte
dincolo de r`spunsurile laconice ale unora dintre responden]i. Am preferat
îns`, din motive lesne de în]eles, varianta colect`rii de date de c`tre operatori
care aveau o intrare asigurat` în comunit`]ile de romi. 

Anumite concepte esen]iale au fost cu totul excluse din cercetare, din
lips` de timp [i resurse. Astfel, nu a fost deloc abordat` evaluarea elevilor, cu
toate c` acest proces constituie în sine un factor de clasificare a elevilor, [i
prin urmare un poten]ial generator de excluziune. De asemenea, nu am
acordat aten]ie nici conceptului de curriculum, performan]ei academice sau
utiliz`rii manualelor alternative. Aceste aspecte pot fi cercetate în profunzime
într-un studiu viitor. 
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79 Jig`u, M. (coord.), Înv`]`mântul rural din România: condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare,
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Bucure[ti, 2000, p. 7.





Capitolul 3: Rezultatele cercet`rii 

Capitolul de analiz` a rezultatelor studiului se structureaz` în trei
sec]iuni. 

În prima parte, vom analiza calitatea oferit` de sistemul de
înv`]`mânt în [colile frecventate de copiii romi, testând ipoteza c` în [colile
cu pondere ridicat` de elevi romi (peste 50%) calitatea educa]iei este inferioar`
fa]` de [colile cu pondere sc`zut` de copii romi (sub 50%). În cadrul acestei
p`r]i, ne vom concentra asupra calit`]ii dot`rilor materiale, a resurselor
umane, dar [i asupra unor aspecte legate de etosul organiza]ional al
acestor [coli. Toate aceste aspecte sunt considerate ca elemente de input ale
procesului educativ.

În cea de-a doua parte, ne vom concentra asupra fenomenelor de
output ale procesului educativ, [i anume aspecte legate de abandonul [colar,
necuprindere, absenteism [i nepromovare. Vom corela datele ob]inute
asupra acestor fenomene cu ponderea de elevi romi din [coli, pentru a testa
mai departe ipoteza c` în [colile cu pondere ridicat` de elevi romi, abandonul
[colar, necuprinderea, absenteismul [i nepromovarea au amploare ridicat` fa]`
de [colile cu pondere mai sc`zut` de copii romi. Aceste aspecte vor fi de
asemenea analizate din punct de vedere calitativ, prin analiza interviurilor cu
cadrele didactice, [i a r`spunsurilor calitative relevate din chestionarele
aplicate p`rin]ilor [i copiilor romi. Analiza calitativ` ne va ajuta s` în]elegem
aceste fenomene în profunzime, [i s` demont`m câteva din stereotipurile
existente asupra particip`rii la educa]ie a minorit`]ii rome.

În partea a treia, vom releva aspecte calitative legate de procesele de
discriminare la care sunt supu[i copiii romi în sistemul de înv`]`mânt. Ne
vom concentra în mod particular asupra unui tip de discriminare cu
consecin]e grave, [i anume segregarea, fenomen pe care-l vom cuantifica
cu ajutorul datelor statistice colectate. De asemenea, vom eviden]ia practicile
de desegregare, reu[ite sau nu, pe care [colile le-au implementat, de la
primele reglement`ri în acest domeniu [i pân` în momentul cercet`rii, [i vom
identifica, printr-o analiz` calitativ` a datelor, obstacolele în calea unei
desegreg`ri complete [i ireversibile.

Pentru o lectur` facil`, la sfâr[itul fiec`rei sec]iuni vom prezenta, pe
scurt, concluziile eviden]iate de datele noastre.
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3.1. Calitatea înv`]`mântului în [colile frecventate de
copiii romi

În cele ce urmeaz` ne vom concentra asupra aspectelor ce privesc în
mod direct calitatea înv`]`mântului în cazul [colilor frecventate de copiii
romi, din punct de vedere al input-urilor procesului educativ.

Din cercet`ri anterioare reiese un deficit de calitate în ceea ce prive[te
înv`]`mântul din mediul rural80. Noi ne-am concentrat îns` asupra modului
în care factorul etnic afecteaz` distribu]ia resurselor în unit`]ile de înv`]`mânt,
indiferent de mediul în care acestea se afl`. Am dorit astfel s` test`m ipoteza
conform c`reia cu cât ponderea elevilor romi este mai ridicat`, cu atât [coala81

dispune de mai pu]ine resurse materiale [i umane de calitate. Astfel, nu ne-am
oprit nici asupra modului în care mediul – urban sau rural – afecteaz` calitatea
înv`]`mântului în [colile cercetate, nici asupra distribu]iei indicatorilor de
calitate a educa]iei în func]ie de nivelul de [colarizare. Aceste dou` aspecte
sunt prezentate doar sub form` succint`, în tabelele de mai jos, fiind de
asemenea incluse în modelele de regresie liniar` prezentate în sprijinul
ipotezelor noastre în anexa 2. 

Pentru a facilita analiza, am împ`r]it [colile incluse în acest studiu în
patru categorii, în func]ie de ponderea de elevi romi înscri[i. Num`rul de [coli
cuprinse în fiecare categorie este relativ egal, ceea ce permite o
comparabilitate optim` a datelor:

1. o prim` categorie de 21 de [coli prezint` o pondere de copii romi
sub 25%;

2. cea de-a doua categorie, cu 19 [coli, cuprinde elevi romi în
propor]ie de 25-50%; 

3. a treia categorie, 18 [coli, este frecventat` de elevi romi în propor]ie
de 51-75%; 

4. ultima categorie, 19 [coli, con]ine peste 75% elevi romi. 

Distribu]ia pe medii a acestor categorii de [coli este prezentat` în
tabelul 2, iar distribu]ia în func]ie de nivelul de [colarizare în tabelul 3. 
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80 Jig`u, M. (coord.), Înv`]`mântul rural din România: condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare,
Bucure[ti, 2000.

81 În aceast` sec]iune ne-am concentrat asupra [colilor din e[antion, excluzând astfel gr`dini]ele,
pentru care ar trebui s` aplic`m un set diferit de indicatori de calitate a înv`]`mântului.



Tabel 2. Distribu]ia [colilor în func]ie de mediu [i de ponderea elevilor romi

Tabel 3. Distribu]ia [colilor în func]ie de nivelul de [colarizare [i de ponderea elevilor
romi

Vom analiza în cele ce urmeaz` indicatorii de calitate ai procesului
educativ din patru puncte de vedere, [i anume: 

a) Dot`rile materiale (existen]a [i frecven]a folosirii laboratoarelor de
specialitate, existen]a bibliotecilor, num`rul de volume din bibliotec` pe elev,
existen]a s`lilor sau terenurilor de sport amenajate, existen]a calculatoarelor
la care elevii au acces, num`rul de elevi pe calculator, existen]a avizului de
func]ionare83);
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82 Totalul pe coloane este mai mare decât num`rul total de 77 de [coli, din cauza faptului c`
unele [coli ofer` mai multe niveluri de [colarizare. 

83 Am dorit s` includem în cercetare [i variabila bugetului pe elev, îns` din p`cate estim`m c`
rata ridicat` de non-r`spuns înregistrat` (66%) invalideaz` rezultatele pe care le-am ob]inut,
reducându-le reprezentativitatea. Astfel, am ales s` excludem analiza acestei variabile din
cercetare.

Gruparea unit`]ilor de înv`]`mânt în func]ie de ponderea 
elevilor romi 

Mediul Pondere Pondere romi Pondere romi Pondere Total
romi < 25% între 25 [i 50% între 50 [i 75% romi > 75%

Urban 5 6 4 2 17

Rural 16 13 14 17 60

Total 21 19 18 19 77

Gruparea unit`]ilor de înv`]`mânt în func]ie de ponderea 
elevilor romi 

Nivel Pondere Pondere romi Pondere romi Pondere Total82

romi < 25% între 25 [i 50% între 50 [i 75% romi > 75%

Primar 16 17 14 17 64

Gimna-
zial 14 16 14 11 55

Liceal /
SAM / 10 2 0 1 13
an com-
pletare



b) Caracteristici ale cadrelor didactice (calificare, navetism, fluctua]ie,
formare continu`, existen]a unor cadre de sprijin); 

c) Elemente de etos organiza]ional (existen]a consiliilor de elevi [i
reprezentativitatea romilor în consiliile de elevi [i de p`rin]i);

Dup` analiza fiec`rui indicator de calitate a procesului educativ, vom
corela rezultatele cu ponderea de elevi romi din [coli. Reamintim ipoteza pe
care dorim s` o verific`m, [i anume c` este mai probabil ca în [colile frecventate
majoritar84 de copiii romi s` identific`m un deficit mai ridicat de calitate a
procesului educativ decât în celelalte [coli.

3.1.1. Dot`rile materiale

Dot`rile materiale reprezint` un factor însemnat în procesul educativ.
Laboratoarele de specialitate, bibliotecile, s`lile [i terenurile de sport,
calculatoarele, toate aceste echipamente sprijin`, completeaz` [i
perfec]ioneaz` procesul educativ. În condi]iile în care metodele de predare
tradi]ionale fac loc din ce în ce mai mult metodelor active, interactive, bazate
pe proiecte concrete [i pe aplica]ii practice, de]inerea unor astfel de
echipamente este un indicator de calitate a educa]iei. De asemenea, de]inerea
avizului de func]ionare reprezint` garan]ia unei st`ri materiale
corespunz`toare din punct de vedere sanitar [i al siguran]ei cl`dirilor [colii.
Vom analiza rând pe rând gradul în care [colile din studiu de]in
echipamentele men]ionate [i avizul de func]ionare, corelând datele cu
ponderea de elevi romi din [coli.

a) laboratoarele de specialitate

26% din [colile din cercetare nu dispun de laboratoare de specialitate
pentru materii precum biologia, chimia, fizica sau informatica. Conform
datelor din [colile care dispun de laboratoare, aceste facilit`]i sunt folosite
zilnic în propor]ie de 77%, restul fiind folosite fie s`pt`mânal, fie lunar, fie
deloc. Graficul 9 prezint` distribu]ia [colilor dup` existen]a laboratoarelor de
specialitate [i ponderea de elevi romi, iar Graficul 10 red` frecven]a folosirii
acestora, tot în func]ie de ponderea elevilor romi. Se observ` raportul invers
propor]ional între dotarea [colilor cu laboratoare de specialitate [i ponderea
elevilor romi: cu cât cre[te procentul de elevi romi, cu atât scade
probabilitatea ca [coala s` dispun` de laboratoare de specialitate. Pe de
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84 “Majoritar” înseamn` în accep]ia noastr` în propor]ie de peste 50%. Ipoteza prive[te deci
un num`r de 37 de [coli.



alt` parte, cu cât cre[te ponderea elevilor romi, cu atât scade
probabilitatea ca laboratoarele existente s` fie folosite zilnic. Tabelele
corespunz`toare diagramelor 9 [i 10 pot fi consultate în anexa 285. 

Graficul 9. Existen]a laboratoarelor de specialitate în func]ie de ponderea de elevi romi

Graficul 10. Frecven]a folosirii laboratoarelor de specialitate în func]ie de ponderea
de elevi romi
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85 Tabelele I [i II. Pentru fiecare ipotez` care se confirm`, prezent`m în anexa 2 câte dou` tabele,
din care primul prezint` datele care au stat la baza reprezent`rii grafice a diagramelor, iar cel
de-al doilea red` modelele de regresie liniar` multipl` care confirm` din punct de vedere
statistic ipotezele noastre.
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b) bibliotecile

Un alt indicator pentru dotarea material` a [colilor este existen]a unei
biblioteci, cuplat` cu accesul elevilor la aceasta. Din datele noastre reiese c`
18% din [coli nu dispun de bibliotec`, iar din cele care sunt dotate cu
biblioteci, în aproximativ 10% din acestea elevii nu au acces la volumele din
dotare. Cu toate c` pare paradoxal ca [coala s` dispun` de bibliotec`, îns`
accesul elevilor la volumele sale s` fie restric]ionat, acest caz se întâlne[te cu
prec`dere în situa]ii unde biblioteca se afl` în incinta [colilor cu personalitate
juridic` ([coli coordonatoare), dar nu [i în cadrul structurilor / unit`]ilor de
înv`]`mânt arondate acestora, [i care se pot afla la distan]e semnificative fa]`
de [coala coordonatoare. 

În ceea ce prive[te distribu]ia [colilor care dispun de bibliotec` în
func]ie de ponderea de elevi romi, datele sunt redate în graficele 11 [i 12. Se
observ` aceea[i tendin]` de descre[tere a probabilit`]ii ca [coala s` dispun`
de o bibliotec`, odat` cu cre[terea ponderii de elevi romi din efectivul total
al elevilor. La fel, se poate observa [i tendin]a, ceva mai pu]in marcat`,
referitoare la descre[terea probabilit`]ii ca elevii s` aib` acces la biblioteca
[colii odat` cu cre[terea ponderii de elevi romi. Cu toate acestea, testele
statistice nu confirm` în totalitate ipoteza c` [colile cu pondere ridicat` de
romi de]in în mai mic` m`sur` biblioteci, [i nici cea conform c`reia elevii din
[coli cu pondere ridicat` de romi au acces la volumele bibliotecii în m`sur`
mai mic` decât în cazul [colilor cu o pondere mai sc`zut` de elevi romi.

Graficul 11. Existen]a unei biblioteci în func]ie de ponderea elevilor romi
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Graficul 12. Accesul elevilor la biblioteca [colii în func]ie de ponderea elevilor romi

c) num`rul de volume din bibliotec`

Un alt indicator de calitate este num`rul de volume din biblioteca
fiec`rei [coli. Astfel, din datele noastre reiese c` num`rul minim de volume
din bibliotec` este de 27, iar cel maxim de 19.000, ceea ce duce la o medie
calculat` de 6066 de volume. Se observ` distribu]ia extrem de inegal` a
num`rului de volume, cu o diferen]` foarte mare între valoarea minim`
înregistrat` [i valoarea maxim`. Desigur, num`rul de elevi (cu alte cuvinte
m`rimea [colii) influen]eaz` num`rul de volume din bibliotec`. Prin urmare,
un indicator mai potrivit este num`rul de volume pe elev. Calculele arat` c`
valoarea minim` a num`rului de volume pe elev este de 0.19, (adic` 5 elevi
pe volum, valoare înregistrat` într-o [coal` cu 100% elevi romi), iar valoarea
maxim` înregistrat` este de 88 de volume pe elev, într-o [coal` cu o pondere
de elevi romi de 16%. Media num`rului de volume pe elev este de 19.
Graficul 13 red` grafic distribu]ia [colilor în func]ie de ponderea de elevi romi
[i în func]ie de num`rul de volume pe elev raportat la media noastr` calculat`
(cu alte cuvinte, am împ`r]it [colile în dou` categorii: cele care înregistreaz`
valori sub media de 19, [i cele care raporteaz` valori peste aceast` medie).
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Graficul 13. Distribu]ia [colilor în func]ie de num`rul de volume pe elev [i de ponderea
de elevi romi

Dup` cum reiese [i din grafic, cu cât cre[te ponderea de elevi romi
dintr-o [coal`, cu atât scade probabilitatea ca num`rul de volume pe elev s`
se situeze peste medie. Tabelele III [i IV din anexa 2 prezint` datele statistice
[i modelul de regresie liniar` care confirm` ipoteza c` varia]ia num`rului de
volume pe elev este cel mai bine explicat` de ponderea de elevi romi din
[coal`. Cu alte cuvinte, [colile cu pondere ridicat` de romi au tendin]a s`
înregistreze un num`r mai mic de volume pe elev decât [colile cu
pondere sc`zut` de elevi romi.

d) calculatoarele [i conectarea la internet

Am luat de asemenea în considerare dotarea [colilor cu calculatoare la
care au acces elevii. Astfel, peste 9% din [coli nu dispun de dot`ri IT accesibile
pentru elevi. În medie, în [colile incluse în studiul de fa]` exist` 21 de elevi
pentru fiecare calculator, [i 45 de elevi pentru fiecare calculator conectat la
internet. Desigur, afirma]ia de]inerii unor astfel de echipamente nu înseamn`
neap`rat [i accesul regulat sau echitabil al elevilor la calculatoare [i la
înv`]`mânt de specialitate în domeniul IT, dar acolo unde infrastructura
pentru dezvoltarea abilit`]ilor de IT este existent`, exist` cel pu]in posibilitatea
organiz`rii unor cursuri de deprindere a acestora. Acest indicator reprezint`
astfel un punct de plecare necesar, dar nu [i suficient.

În cazul a doar 30% din [colile care au furnizat date referitoare la
echipamentul IT, reg`sim un num`r de elevi pe calculator inferior mediei de
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21 de elevi calculat` în studiul de fa]`, îns` aceasta este deja foarte ridicat`;
cu alte cuvinte, num`rul de elevi pe calculator este foarte ridicat86. 

Din datele colectate s-a stabilit o rela]ie statistic semnificativ` între
ponderea de elevi romi din [coal` [i existen]a calculatoarelor la care elevii au
acces (tabelele V [i VI din anexa 2). 

Graficul 14. Existen]a calculatoarelor la care elevii au acces, în func]ie de ponderea de
elevi romi

În ceea ce prive[te num`rul de calculatoare pe elev, acesta nu pare a
fi influen]at de ponderea de elevi romi, ci mai degrab` de num`rul total de
elevi, deci de m`rimea [colii. În cazul indicatorului referitor la num`rul de
elevi pe calculator conectat la internet, nu am g`sit o rela]ie statistic
semnificativ` cu ponderea de elevi romi din [coal`. 

Ar fi îns` interesant de studiat, într-o cercetare viitoare, în ce m`sur`
elevii au într-adev`r acces la echipamentele IT [i beneficiaz` de cursuri de
dobândire a abilit`]ilor IT, [i cum coreleaz` aceste date cu ponderea de elevi
romi din [coli, în baza unui e[antion reprezentativ la nivel na]ional.
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86 Din p`cate, nu dispunem de statistici referitoare la num`rul de elevi pe calculator la nivel
na]ional, îns` pentru a furniza un cadru comparativ, în Statele Unite, în 2004, media
na]ional` pentru liceele situate în zone cu o rat` ridicat` a s`r`ciei era de 4,5 elevi pentru
fiecare calculator, iar în cazul [colilor cu un procent ridicat de elevi minoritari raportul era
de 4,7 elevi pentru fiecare calculator (sursa:
http://www.dallasindicators.org/ScienceTechnology/UseofTechnologyforTeachingLearning
/Numberofstudentspercomputer/tabid/1015/language/en-US/Default.aspx, accesat în mai
2009).



e) s`lile / terenurile de sport amenajate

Existen]a unei s`li de sport specializate, sau a unui teren de sport
amenajat, este de asemenea un bun indicator al dot`rii unei [coli. Din datele
noastre reiese c` peste 43% din [coli nu dispun nici de sal` de sport, nici de
teren amenajat. Interesant este îns` faptul c` probabilitatea ca o [coal` s` fie
dotat` cu o sal` sau un teren de sport amenajat descre[te odat` cu cre[terea
ponderii de elevi romi, ceea ce se observ` din Graficul 15. Ipoteza noastr`
este sus]inut` [i la nivel statistic de modelul de regresie liniar` prezentat în
tabelul VIII din anexa 2. Astfel, putem confirma ipoteza c` în [colile cu
pondere ridicat` de romi este mai pu]in probabil s` existe o sal` sau un
teren de sport amenajate decât în [colile cu o pondere sc`zut` de elevi
romi. 

Graficul 15. Dotarea cu s`li / terenuri de sport amenajate în func]ie de ponderea de
elevi romi

f) de]inerea avizului de func]ionare

În fine, un ultim indicator al dot`rilor materiale se refer` la existen]a
avizului de func]ionare a unit`]ii de înv`]`mânt. Astfel, din datele noastre
reiese c` aproximativ 17% din [colile incluse în studiu nu de]in aviz de
func]ionare. Chiar dac` testele statistice nu sunt semnificative, sunt de dou`
ori mai numeroase unit`]ile de înv`]`mânt cu o pondere de peste 50%
din elevi de etnie rom` care nu de]ineau avizul de func]ionare pe anul
2008-2009, decât [colile cu o pondere de romi situat` sub 50%.

54

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

0

5

10

15

20

< 25% 25-50% 50-75% > 75%
pondere romi

Da
Nu

Existen]a unei s`li / unui teren
de sport \n func]ie de ponderea de elevi romi

nu
m

`r
 [

co
li

 



Datele referitoare la existen]a avizului de func]ionare al [colilor trebuie
îns` privite cu rezerv`, deoarece întrebarea de control a revelat faptul c` în
unele cazuri, nu se cunoa[te semnifica]ia acestei autoriza]ii. Astfel, din cele
77 de [coli, 34 nu au r`spuns la întrebarea „În ce an a fost atribuit avizul de
func]ionare al unit`]ii de înv`]`mânt?”. De asemenea, din chestionarele
aplicate unora dintre [coli reiese c` anul de ob]inere al acestui aviz este
anterior anului 2000 (aproximativ o treime din [coli), pe când legisla]ia cere
ca avizul de func]ionare s` fie atribuit anual de c`tre comisii de specialitate.
Doar 19 [coli din cele 43 care au r`spuns la întrebare afirm` c` de]in avizul
de func]ionare din 2008 sau 2009. Toate aceste considerente conduc implicit
la ideea c` de fapt sunt mult mai numeroase [colile f`r` aviz de func]ionare
valabil pe anul [colar pentru care s-au colectat date în cercetarea de fa]`. Este
foarte probabil în acest caz ca [i efectul de dezirabilitate a r`spunsurilor s` fi
jucat un rol în deformarea rezultatelor. 

Analiza noastr` confirm` în mare parte ipoteza c` ponderea elevilor
romi din [coli explic` diferen]ele de calitate reg`site în dotarea material`
a unit`]ilor de înv`]`mânt: cu cât procentul de elevi romi cre[te, cu atât
scade probabilitatea unit`]ii de înv`]`mânt de a dispune de dot`ri
menite s` sporeasc` [i s` sus]in` calitatea actului educa]ional. Aceast`
ipotez` este confirmat` din punct de vedere statistic în cazul de]inerii de
laboratoare de specialitate, al num`rului de volume din bibliotec` pe elev, al
existen]ei calculatoarelor la care au acces elevii, [i al dot`rii cu s`li sau terenuri
de sport amenajate. Pentru to]i ace[ti indicatori lega]i de dot`rile materiale
ale [colilor, ponderea de elevi romi explic` în mai mare m`sur` varia]iile decât
al]i factori precum mediul (urban sau rural), distan]a fa]` de ora[, tipul sau
m`rimea [colii.

3.1.2. Caracteristici ale cadrelor didactice

În setul de indicatori de baz` ai Ministerului Educa]iei, la capitolul
resurse umane, sunt inclu[i urm`torii indicatori: 

− ponderea personalului didactic calificat;
− ponderea personalului didactic cu norm` întreag`;
− propor]ia personalului didactic feminin;
− num`rul de copii ce revine la un cadru didactic87. 

Nu se specific` spre exemplu, orele de formare continu` de care au
beneficiat cadrele didactice, sau num`rul de specializ`ri urmate de acestea,
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87 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 10.



fie în domeniul didacticii [i pedagogiei, fie în domeniul materiei lor de
predare. La fel, nu se specific` indicatorul care m`soar` fluctua]ia cadrelor
didactice. Din acest punct de vedere, estim`m c` evaluarea sistemului de
înv`]`mânt poate fi îmbun`t`]it` [i completat`88. Astfel, indicatorii selecta]i
de noi pentru a evalua calitatea resurselor umane sunt urm`torii:

− calificarea
− navetismul
− fluctua]ia cadrelor didactice 
− formarea continu`
− existen]a unor cadre de sprijin (mediatori, consilieri [colari).

a) calificarea cadrelor didactice

Raportul Ministerului Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului din 2009
referitor la starea înv`]`mântului eviden]iaz` câteva tendin]e pozitive ale
procesului educativ în România, printre care ameliorarea calit`]ii resurselor
umane prin reducerea deficitului de personal didactic calificat. 

Datele statistice oficiale raportate de Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i
Inov`rii sunt prezentate sintetic în tabelul 4a, în scopul de a oferi un punct
de referin]`. Datele ob]inute în studiul de fa]` sunt apropiate de cele oficiale
[i reprezentative la nivel na]ional, [i sunt prezentate în tabelul 4b. Am exclus
din acest tabel datele corespunz`toare nivelului de înv`]`mânt liceal, [i
nivelului [colilor de Arte [i Meserii, deoarece în studiul de fa]` nu sunt
cuprinse decât dou` astfel de unit`]i de înv`]`mânt, ceea ce nu ne permite
calcularea unor date semnificative. 

Tabel 4a. Ponderea cadrelor didactice calificate: datele oficiale
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88 De asemenea, indicatorul „propor]ia personalului didactic feminin” este irelevant, în m`sura
în care feminizarea meseriei de dasc`l este un fapt documentat; ar trebui ca indicatorul s` ia
în considerare ponderea personalului feminin în func]ii de conducere a unit`]ilor de înv`]`mânt,
unde raportul dintre b`rba]i [i femei este inegal (cf. [i Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i
Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt, Bucure[ti, 2009, p. 23).

89 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 10.

Ponderea cadrelor didactice Datele MECI, 2008-200989

calificate Urban Rural

În func]ie de mediu 98% 94%

Total 96%



Tabel 4b. Ponderea cadrelor didactice calificate: datele ob]inute în studiu

Cu toate c` lipsa de reprezentativitate la nivel na]ional a [colilor incluse
în studiul de fa]` nu permite o compara]ie valid` din punct de vedere
metodologic între datele oficiale [i cele ob]inute în analiza noastr`, se observ`
o u[oar` tendin]` ca ponderea cadrelor didactice calificate în [colile incluse
în studiu s` fie mai sc`zut` decât cifrele na]ionale.

Pentru a u[ura compara]ia dintre [coli din punct de vedere al influen]ei
factorului etnic asupra ponderii cadrelor didactice calificate, am reprezentat
în graficul 16 distribu]ia [colilor în func]ie de ponderea de elevi romi [i
ponderea cadrelor didactice calificate, în func]ie de media global` ob]inut`
din analiza noastr`, de 94%90. Se observ` o tendin]` cresc`toare a num`rului
de [coli cu o pondere a cadrelor didactice calificate sub medie, odat` cu
cre[terea ponderii de elevi romi. Invers, num`rul [colilor unde ponderea
cadrelor didactice calificate se situeaz` peste medie descre[te odat` cu
cre[terea ponderii de elevi romi. 

Graficul 16. Ponderea cadrelor didactice calificate în func]ie de ponderea de elevi romi
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90 Datele reprezentate în graficul 16 sunt redate în tabelul IX din anexa 2.
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Modelul de regresie liniar` confirm` varia]ia ponderii cadrelor didactice
necalificate în func]ie de ponderea elevilor romi din [coli (tabelul X din anexa
2). Astfel, se confirm` ipoteza c` ponderea de elevi romi influen]eaz`
ponderea de cadre didactice calificate din [coli: pe m`sur` ce cre[te
ponderea de elevi romi, ponderea de cadre didactice calificate scade.

b) navetismul

În [colile din studiul de fa]`, procentul de cadre didactice navetiste se
ridic`, în medie, la 60%, iar în 9% din [coli, cadrele didactice fac naveta în
propor]ie de 100%. Desigur, în studiul nostru, ponderea important` de [coli
situate în mediul rural înclin` balan]a înspre o medie ridicat` a procentului
de cadre didactice navetiste. Testele statistice nu au ar`tat o corela]ie
semnificativ` a ponderii de elevi romi din [coli cu procentul de cadre didactice
navetiste, ci, cum era de a[teptat, o corela]ie puternic` cu mediul din care
face parte [coala. Astfel, [colile din mediul rural de]in un procent mai
semnificativ de cadre didactice navetiste decât cele din mediul urban.

c) fluctua]ia cadrelor didactice

Fluctua]ia cadrelor didactice, calculat` ca pondere a cadrelor didactice
care au p`r`sit [coala în anul 2008-2009 din num`rul total de cadre didactice,
se situeaz` în cazul [colilor noastre, în medie, în jurul valorii de 9,2%. Acest
fenomen afecteaz` în special [colile cu un procent ridicat de cadre
netitularizate, statutul lor nepermi]ându-le s` r`mân` în aceea[i institu]ie mai
mult de trei ani.

Din cele 70 de [coli care au furnizat date referitoare la fluctua]ia
cadrelor didactice, 31% prezint` valori peste media calculat` de 9,2%. 58%
din [coli declar` c` nu s-au confruntat cu fenomenul de fluctua]ie a cadrelor
didactice în anul [colar 2008-2009, îns` pentru celelalte [coli, valoarea ratei
de fluctua]ie a cadrelor didactice variaz` de la 2% pân` la 67%.

În afara cifrelor de mai sus, este important s` subliniem [i unele aspecte
calitative legate de fluctua]ia cadrelor didactice, pe care le-am desprins din
interviurile cu cadrele didactice [i cu directorii de unit`]i. Adeseori, fluctua]ia
cadrelor didactice este asociat` cu navetismul, iar în aceste cazuri fenomenul
afecteaz` [i cadre didactice titulare, care î[i g`sesc un post mai aproape de
cas` [i p`r`sesc unitatea de înv`]`mânt unde de]ineau titularizarea. De
asemenea, unul din factorii care determin` fluctua]ia cadrelor didactice este
calitatea perceput` a [colii: în cazul în care se observ` c` „standardele sunt
foarte joase”, c` „nu se poate face performan]`” cu elevii din anumite [coli,
probabilitatea ca fenomenul de fluctua]ie a cadrelor didactice s` afecteze
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semnificativ institu]ia este mai ridicat`. Acest fenomen afecteaz` în mai mare
m`sur` [colile cu o majoritate de elevi romi, ponderea ridicat` a acestora fiind
corelat`, în discursul cadrelor didactice, cu o atractivitate mai sc`zut` a
mediului profesional pentru cadrele didactice.

Consecin]ele fluctua]iei cadrelor didactice sunt importante. Pe de o
parte, se subliniaz` ruptura psihologic` pe care o reprezint` schimbarea unui
profesor în via]a unui elev, odat` cu nevoia ca acesta s` se acomodeze la un
alt stil de înv`]are, alte metode, alte cerin]e. Pe de alt` parte, lipsa de
continuitate a cadrelor didactice implic` superficialitatea cunoa[terii [i
îndrum`rii elevilor, dar [i o lips` de implicare în dezvoltarea [colii [i în
progresul sus]inut al elevilor. 

Caseta 4 red` câteva aspecte punctate de profesorii [i directorii
intervieva]i, referitoare la fluctua]ia cadrelor didactice. 
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V` confrunta]i cu problema fluctua]iei cadrelor didactice?
Da, în fiecare an la noi în [coal` vin... [coala noastr` e o ramp` de lansare
pentru absolven]i. Vin, se titularizeaz`, stau un an [i pleac`. Pentru asta parc`
nu merge treaba cum ar trebui, din aceast` cauz`. În fiecare an avem cadre
noi care nu sunt stabile. E mult doi ani dac` stau. Suntem vreo patru-cinci
care suntem veterani, ca s` spun a[a, dar restul tot vin [i pleac`.

Cine le înlocuie[te pe acele cadre didactice care pleac`?
Iar`[i la titularizare vin altele. Iar stau un an, iar pleac`. 
(...)
Cum promoveaz` [coala în mod activ succesele institu]iei? Ave]i
cumva modalit`]i de promovare?
Nu, de a[a ceva nu ne ocup`m. Nu c` nu ne ocup`m, dar nu avem a[a ceva.
Poate [i din cauza fluctua]iei aceasta de cadre care se simte [i parc` nu se
ocup` îndeaproape. Un cadru care vine în [coal` [i st` un an parc` nu îl
intereseaz` s` fac` ceva pentru institu]ia noastr` (jude]ul Arad, interviu
director)91.

Este un punct slab al institu]iei noastre. Cadrele didactice provin în special din
ora[ul Gala]i, sunt cadre didactice navetiste care în general au venit în
institu]ie pentru un an de zile, dup` un an fiind problema navetei fiecare a
încercat [i s-a apropiat de domiciliu (jude]ul Gala]i, interviu consilier [colar).

Suplinitorii sunt cei care pleac` [i se schimb` mai des. Dar nu este o regul`. {i
titularii care sunt din localit`]ile mai îndep`rtate în momentul în care î[i g`sesc
un alt loc mai apropiat de cas` renun]` la noi (jude]ul Covasna, interviu
director).

91 Pentru a proteja identitatea responden]ilor [i confiden]ialitatea datelor, am preferat s` nu
indic`m nici numele unit`]ilor de înv`]`mânt, [i nici comunit`]ile în care acestea sunt
localizate, fiind vorba în general de comunit`]i de dimensiuni mici.



Caseta 4. Fluctua]ia cadrelor didactice: cauze [i efecte

d) formarea continu`

Ordinul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii nr. 4611 din 2005
reglementeaz` formarea continu` a cadrelor didactice din înv`]`mântul
preuniversitar. Anexa 2 la acest Ordin prevede c` o dat` la cinci ani, cadrele
din înv`]`mântul preuniversitar trebuie s` acumuleze un num`r minim de 90
de credite, corespunz`toare cursurilor de formare continu`92. Nu exist` o
coresponden]` direct` între num`rul de ore de formare continu` [i num`rul
de credite, ci alocarea creditelor se face în func]ie de tipul [i categoria
programelor de formare continu`. Din Ghidul furnizorului de formare continu`
a personalului din înv`]`mântul preuniversitar reiese c` 90 de credite
corespund, în medie, unui num`r de 240 de ore de formare continu`. Cu
alte cuvinte, pentru a acumula cele 90 de credite într-o perioad` de cinci ani,
ar trebui ca fiecare cadru didactic s` urmeze un num`r mediu de aproximativ
48 de ore de formare continu` pe an. 
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De obicei cele mai performante [cadre] p`r`sesc [coala, în vederea apropierii
de locuin]`, g`sirii unui loc de munc` mai bun, pentru c` la nivelul [colii de
aici te plafonezi, standardele sunt foarte joase [i un cadru care se respect`
vrea elevi cu care poate face performan]` – s`-i trimit` la olimpiad` etc. Un
alt motiv pentru care cadrele pleac` este naveta, decontarea acesteia. Acestea
sunt înlocuite de unele necalificate, mai tinere, cu experien]e mai pu]ine în
educa]ie (jude]ul Ia[i, interviu director).

La fel în urma cursurilor pe care le-am urmat am exersat fel de fel de metode
active participative, numai c` aicea avem un necaz, c` jum`tate din cadrele
didactice care au fost formate pe proiect au plecat. {i atunci o lu`m de la
început, e un fel de munc` a lui Sisif a[a, o lu`m de la început, iar trebuie s`
ne form`m oamenii, iar trebuie s` le ar`t`m, uite a[a se face, uite a[a se poate
(...) [N]u po]i s` formezi oamenii foarte repede. În timp. S`-i includem iar în
proiecte de formare, s` vad` lec]ii demonstrative (jude]ul Gala]i, interviu
cadru didactic).

Pentru tinerii care se titularizez` într-o [coal` numai de romi ar trebui ca
guvernul, ministerul s` acorde sporuri suplimentare pentru a-i trage inima s`
r`mân`, c` de obiecei nu stau mai mult decât un an. Eu sunt din localitatea
învecinat`, de aceea nu am mai plecat de aici, altfel... (jude]ul Arge[, interviu
cadru didactic).

92 Kovacs, M., et al., Ghidul furnizorului de formare continu` a personalului din înv`]`mântul
preuniversitar, Bucure[ti, 2009, p. 63.



Din datele raportate de [coli reiese c` num`rul de ore de formare
continu` de care au dispus cadrele didactice pe parcursul anului [colar 2008-
2009 a fost de 12.921 de ore pentru 1828 de cadre didactice. Aceasta
reprezint` o medie de aproape 7 ore pe cadru didactic, adic` de aproape
7 ori mai pu]in decât media necesar` pe an pentru a putea acumula în
cinci ani num`rul minim de 90 de credite.

33% din [colile care au furnizat date referitoare la num`rul de ore de
formare continu` de care au beneficiat cadrele didactice raporteaz` c` în anul
2008-2009 cadrele didactice nu au beneficiat de nicio or` de formare
continu`, iar în afara acestora, 29% din totalul [colilor declar` valori sub
media noastr` de 7 ore. Valoarea cea mai ridicat` înregistrat` a fost de 54 de
ore de formare continu` pe cadru didactic, fiind totodat` [i singura valoare
care dep`[e[te (chiar dac` doar cu pu]in) num`rul minim de ore necesar
pentru a putea acumula în cinci ani num`rul de credite stipulat de
Ordinul nr. 4611. În afar` de aceast` valoare, doar 3 alte [coli se apropie de
num`rul minim de ore necesar (peste 40 de ore de formare continu` pe cadru
didactic).

Din testele de corela]ie cu ponderea de elevi romi din [coli reiese c`
num`rul sc`zut de ore de formare continu` nu este influen]at de procentajul
de elevi romi din [coli, fiind mai degrab` o situa]ie reprezentativ` pentru toate
[colile incluse în studiu. 

Este interesant de luat în considerare punctul de vedere al cadrelor
didactice referitor la participarea lor la cursuri de formare continu`. În primul
rând, se constat` un deficit de formare a cadrelor didactice în ceea ce prive[te
modul în care trebuie abordate [i prevenite rasismul, intoleran]a [i
discriminarea în mediul [colar. De acest capitol ne vom ocupa mai pe larg în
sec]iunea consacrat` fenomenelor de discriminare în sânul institu]iei [colare,
îns` dorim s` subliniem aici faptul c` se constat` o lips` pregnant` de formare
a cadrelor didactice în acest domeniu, în care în mod sigur nici „discu]iile
libere, amicale”, nici „mass-media”, nu pot suplini cursurile de formare în
privin]a discrimin`rii, fenomen larg r`spândit [i slab con[tientizat în
România93. 
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93 În acest sens se pot consulta, printre altele: Comisia European`, Discriminarea în Uniunea
European`, Fi[a de ]ar` România, 2006, disponibil la
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/200307eurobarometru.pdf, accesat în mai 2009, sau The Gallup Organization
Romania, Percep]ii [i atitudini ale popula]iei României fa]` de fenomenul de discriminare, 2008.
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Cum au fost instruite cadrele didactice cu privire la felul cum trebuie
abordate intoleran]a, rasismul, discriminarea?
Nu prea vin instruite, în afar` de… vin acum, în ultimul timp, am avut colege
de prin var` care au participat la ni[te cursuri. Au fost pe la Predeal, au fost la
Constan]a, sau la N`vodari [i a venit într-adev`r o coleg` de acolo [i ne-a
prezentat câteva materiale… foarte încântat` de oamenii care ]ineau cursurile.
Sunt p`reri în contradictoriu, dar cei mai mul]i colegi nu [tiu mare lucru [i clar
c` nu s-au f`cut cursuri. Noi am vrut la un moment dat s` facem tot la Casa
Corpului Didactic, a ap`rut un astfel de curs. Ne-am înscris dar nu [tiu, cred
c` nu se mai organizeaz` [i nu ne-a chemat nimeni. Ne-ar conveni s` vin`
cineva în [coal` s` ]in` astfel de cursuri, cum a fost programa de interven]ie
rural`. Venea cineva, r`mâneam dup` amiaza toat` lumea [i ]ineam un curs,
cu suport electronic, c` a[a e normal, [i s` vezi diferite materiale, cred c` au
un impact mai mare, [i atunci automat reu[e[te toat` lumea s` le pun` în
practic`. A[a dac` vin 3 foi, 3 afi[e, 2 cd-uri, iau timp, [i nu au timp s` le ia
s` vad` ce este pe acolo (jude]ul Bra[ov, interviu cadru didactic).

Prin mass-media, cercuri pedagogice, cercuri metodice [i schimburi de opinii
între personalul din unitate (jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Cadrele didactice nu au fost instruite într-un program anume, ci pe parcursul
absolvirii liceului [i a facult`]ii (jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Prin convorbiri libere, discu]ii amicale (jude]ul Arge[, interviu director).

În practica noastr` pedagogic`... nu ne-a instruit nimeni în mod special... Noi
[tim c` trebuie s` cuprindem to]i copiii în unit`]ile de educa]ie... (jude]ul
Dâmbovi]a, interviu cadru didactic).

Nu am participat. {i nu [tiu de existen]a acestor instruiri referitoare la
abordarea intoleran]ei, rasismului [i discrimin`rii... nu [tiu (jude]ul
Dâmbovi]a, interviu cadru didactic).

S-a discutat despre aceast` tem` [i s-a tras concluzia c` nu exist` nevoie de
discriminare (sic), îns` num`rul cadrelor didactice care ar dori astfel de cursuri
de formare este în cre[tere, de fapt câ]iva dintre noi avem astfel de cursuri de
formare, am participat eu, a participat domnul profesor N., în rest ceilal]i au
cam plecat în urma fluctua]iei cadrelor didactice. (...) Din p`cate cadrele
didactice care au urmat astfel de cursuri au stat pu]in la noi. Avem un num`r
mic de cadre didactice titulare, statornice, a[ putea spune chiar limitat. Am
avea nevoie de astfel de form`ri pentru a obi[nui [i cadrele nou venite, cadre
titulare nou venite în institu]ie cu aceste probleme pe care le are [coala (jude]ul
Buz`u, interviu director).



Caseta 5. Formare deficitar` în domeniul prevenirii discrimin`rii

e) existen]a unor cadre de sprijin

Doar 30% din [coli au raportat existen]a unor cadre de sprijin, precum
mediatorul [colar sau consilierul [colar. 

În ceea ce prive[te mediatorul [colar, la data colect`rii de date din [coli
(noiembrie-decembrie 2009), s-a raportat existen]a a 31 de mediatori în cele
69 de [coli care au furnizat date despre acest aspect. Cu alte cuvinte, aproape
55% din [colile incluse în studiu nu dispun de serviciile unui mediator [colar.
Distribu]ia [colilor în func]ie de ponderea de elevi romi [i de existen]a
mediatorului [colar se reg`se[te în Graficul 17, la baza c`reia stau datele
prezentate în tabelul XI din anexa 2.

Graficul 17. Existen]a unui mediator [colar în func]ie de ponderea de elevi romi

Se poate observa c` în ceea ce prive[te segmentul de [coli cu o
pondere de elevi romi între 50 [i 75%, num`rul [colilor f`r` mediator [colar
îl dep`[e[te u[or pe cel al [colilor care au un mediator [colar încadrat, iar
chiar atunci când ponderea elevilor romi dep`[e[te jum`tate din elevi,
num`rul de [coli care nu au angajat un mediator [colar r`mâne destul de
ridicat (17 [coli). 
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Am participat la cursuri pe tem` de incluziune social`, prin Banca Mondial`,
la curs de mentori în înv`]`mânt. Mi-au fost de folos ca persoan` dar nu se
pot aplica în [coal`. (jude]ul Arge[, interviu cadru didactic).
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În ceea ce prive[te consilierul [colar, acesta este prezent în 31 de [coli,
îns` distribu]ia [colilor care dispun de un consilier [colar în func]ie de
ponderea de elevi romi variaz` de cea a mediatorilor [colari. Astfel, Graficul
18 red` aceast` distribu]ie, putându-se observa c`, din nou, [colile cu o
pondere ridicat` de elevi romi dispun în mai mic` m`sur` de serviciile unui
consilier [colar: în cazul [colilor cu o pondere de elevi romi peste 50% se
înregistreaz` 24 de [coli f`r` consilier [colar [i doar 10 care au un consilier
[colar încadrat. În acest sens, se poate consulta în anexa 2 tabelul XII, care
st` la baza diagramei 18. Testele statistice nu sunt îns` semnificative pentru
existen]a unui consilier [colar în func]ie de ponderea de elevi romi, dar ar
trebui date statistice mai ample pentru a putea ob]ine teste concludente.

Graficul 18. Existen]a unui consilier [colar în fuc]ie de ponderea de elevi romi

Din interviurile cu cadrele didactice reiese nevoia de a apela la
consilierul [colar, în special în cazurile problematice de risc de abandon [colar.
În [colile unde nu exist` consilier [colar, rolul acestuia este uneori preluat de
diriginte sau de al]i profesori, îns` acordarea de consiliere elevilor nu poate fi
pe deplin asigurat` decât prin alocarea de resurse financiare special destinate
acestui tip de activit`]i. Cadre didactice navetiste, sau suplinitori care p`r`sesc
[coala dup` o perioad` scurt` de timp, doar cu greu se pot implica în
activit`]i în afara pred`rii, care solicit` timp [i nu sunt remunerate. Caseta 6
red` câteva citate ale cadrelor didactice care subliniaz` necesitatea prezen]ei
unui consilier [colar permanent, sau a unui psiholog, în fiecare [coal`. 

Existen]a unui consilier [colar înseamn`, de fapt, alocarea unor resurse
suplimentare în vederea asigur`rii bun`st`rii elevilor, în afara rolului tradi]ional
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al [colii de a „preda” informa]ia c`tre elevi. Or, tendin]a ca în cazul [colilor
cu elevi preponderent romi, num`rul [colilor care nu dispun de aceste resurse
s` dep`[easc` num`rul [colilor care dispun de un consilier [colar, confirm`
ipoteza de baz` c` [colile cu procent ridicat de romi sufer` de un deficit
de resurse, [i implicit de calitate a înv`]`mântului, în mai mare m`sur`
decât celelalte [coli. 

Caseta 6. Necesitatea încadr`rii unui consilier [colar

Pentru a concluziona sec]iunea referitoare la calitatea resurselor umane
din [colile cu o pondere important` de elevi romi, se confirm` statistic
ipoteza conform c`reia ponderea de elevi romi din [coli influen]eaz`
calificarea cadrelor didactice. Celelalte aspecte pe care le-am analizat, [i
anume navetismul, fluctua]ia cadrelor didactice [i formarea continu` a
acestora, constituie un semnal de alarm` puternic mai degrab` în ceea ce
prive[te sistemul de înv`]`mânt românesc în totalitatea sa, [i lipsurile sale. În
ceea ce prive[te încadrarea unui consilier [colar, se observ` tendin]a ca [colile
cu o pondere ridicat` de elevi romi s` beneficieze în mai mic` m`sur` de
personal angajat pe acest post, decât [colile cu o pondere de elevi romi mai
redus`.

Ar trebui îns`, pentru ca rezultatele s` fie concludente din punct de
vedere statistic [i reprezentative la nivel na]ional, s` se realizeze o cercetare
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Ave]i consilier [colar?
Nu avem consilier [colar, acuma e o problem` de politic` a ministerului, pentru
c` nu exist` destui copii, exist` din câte [tiu eu un consilier la 800 de copiii, or
noi pe sate [i ce avem aici nu am îndeplini condi]ia, pentru c` s-au f`cut cereri
la inspectorat pentru... Este necesar un consilier dar se acord` consiliere din
partea dirigintelui, a profesorilor (...) (jude]ul Cluj, interviu cadru didactic).

(...) [A]nul trecut am avut parte, [i de un psiholog în [coal`. Atâta timp cât
era psihologul în [coal` [i consilierul [colar, îl lua, îl chema [i poate îi mai
spunea ceva [elevului în situa]ie de risc de abandon [colar]. Chiar ar avea
nevoie de un psiholog care s` vorbeasc` separat cu el, s`-l încurajeze [i s`
reu[easc` s` î[i pun` probleme. Nu pot s`-l chem la catedr` [i s`-l întreb de
ni[te lucruri… când? |ntre ore? Nu poate s`-[i deschid` sufletul. Dar dac` ar
fi un psiholog în [coal`, un consilier [colar, `ia ar [ti. S` îi ia separat [i atunci
[i o persoan` poate necunoscut` c`reia [i-ar deschide sufletul [i atunci poate
ar spune ce probleme are, din ce cauz` abandoneaz`… C` abandoneaz` din
mai multe motive. Poate s` apar` ceva la clas`, ceva în familie [i a[a mai
departe (jude]ul Bra[ov, interviu cadru didactic).



în care s` se compare un e[antion de [coli cu procent ridicat de elevi romi cu
un alt e[antion de control, format din [coli în care nu exist` etnici romi. 

3.1.3. Elemente de etos organiza]ional

Elementele de organizare intern` a [colii tr`deaz` filosofia [i principiile
puse în practic` de institu]ie. Dorin]a de a da o voce elevilor, de a reprezenta
în mod egal [i democratic toate etniile prezente în [coal`, atât în consiliile
elevilor, cât [i în consiliile p`rin]ilor, sunt elemente ale unui etos organiza]ional
incluziv. Cu toate c` cifrele nu redau întregul tablou al modului în care
institu]ia [colii implic` membrii minorit`]ii rome în structurile sale cu rol
reprezentativ, datele statistice pot dezv`lui raporturi inegale care s` merite,
pe viitor, aten]ia cercet`torilor.

a) existen]a consiliilor de elevi

39% din [colile care au furnizat date referitoare la existen]a unui
consiliu al elevilor afirm` c` nu de]in o astfel de structur` reprezentativ`. Ori,
la articolul 105 din Regulamentul de Organizare [i Func]ionare a Unit`]ilor
de Înv`]`mânt Preuniversitar (mai departe în acest text, ROFUIP), se
men]ioneaz` c` „în fiecare unitate de înv`]`mânt de stat [i particular, se
constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clas`”94. Chiar
dac` documentul r`mâne foarte laconic în privin]a rolului [i sarcinilor acestui
consiliu, prev`zând doar c` acest consiliu „func]ioneaz` în baza unui
regulament propriu, avizat de conducerea unit`]ii de înv`]`mânt [i care este
anex` a regulamentului intern”95, ideea de a da o voce elevilor printr-o
structur` reprezentativ` este recunoscut` prin regulament, îns` mai pu]in
aplicat` în practic`. 

Am analizat corela]ia dintre ponderea elevilor romi [i existen]a unui
consiliu al elevilor. Distribu]ia [colilor în func]ie de existen]a acestei structuri
[i de ponderea de elevi romi este redat` în Graficul 19, constituit cu ajutorul
datelor din tabelul XIII, anexa 2.
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94 Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Direc]ia General` Înv`]`mânt Preuniversitar, Regulamentul
de Organizare [i Func]ionare a Unit`]ilor de Înv`]`mânt Preuniversitar, 2005, p. 25, disponibil
la  http://www.isj.albanet.ro/_documente/137_ROFUIP.pdf,accesat în mai 2009.

95 Idem.



Graficul 19. Existen]a unui consiliu al elevilor în func]ie de ponderea de elevi romi

În cazul [colilor cu o pondere de romi mai mic` de 25%, se observ`
diferen]a marcat` între num`rul de [coli care au un consiliu al elevilor (15),
fa]` de o singur` [coal` care nu dispune de o astfel de structur`. Cu cât cre[te
ponderea de elevi romi, cu atât se estompeaz` diferen]a dintre num`rul
de [coli cu consilii ale elevilor [i num`rul [colilor f`r` aceste structuri, cu
alte cuvinte probabilitatea existen]ei unui consiliu al elevilor descre[te.
Testele statistice prezentate în tabelul XIV din anexa 2 confirm` dealtfel
corela]ia dintre cele dou` variabile. 

b) reprezentativitatea romilor în consiliile de elevi [i de p`rin]i

Ne-am oprit de asemenea asupra reprezentativit`]ii elevilor romi în
consiliile de elevi, acolo unde aceste structuri exist`. 

În principiu, având în vedere ponderea de 51% de elevi romi din totalul
de elevi din [colile incluse în studiu, ar trebui, în condi]iile în care elevii romi
sunt trata]i în mod identic cu ceilal]i elevi, ca [i compozi]ia consiliilor de elevi
s` se situeze în jurul aceleia[i valori. Din datele noastre reiese îns` c` elevii
romi sunt prezen]i în consiliile de elevi doar în propor]ie de 37%, ceea ce
indic` o subreprezentare a romilor în consiliile de elevi. La fel, p`rin]ii
romi sunt subreprezenta]i în consiliile de p`rin]i, doar 41% din ace[tia
fiind romi. 

Propor]ionalitatea în ceea ce prive[te distribu]ia etnic` în structurile
reprezentative ale [colii – sau lipsa acesteia – poate revela aspecte interesante
legate de etosul organiza]ional al [colii în ceea ce prive[te aplicarea principiilor
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de egalitate de [anse [i de drepturi. Tot de etosul organiza]ional, [i în strâns`
leg`tur` cu ideea de a promova propor]ionalitatea distribu]iei etnice în
structurile [colii, ]in [i aspecte precum segregarea elevilor [i procese de
discriminare, îns` acestea vor fi abordate ulterior în paragrafe mai detaliate. 

Prima parte a acestui capitol a demonstrat corela]ia dintre ponderea
de elevi romi din [coli [i calitatea input-ului educativ, m`surat` prin indicatori
de dot`ri materiale, de resurse umane [i de etos organiza]ional. Caseta 7 red`
pe scurt concluziile acestei prime p`r]i. 
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1. Din punct de vedere al dot`rilor materiale [i umane ale [colilor incluse
în studiu, putem afirma, cu o probabilitate de peste 95%, c`:
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi dintr-o [coal`, descre[te

probabilitatea ca aceasta s` fie dotat` cu laboratoare de specialitate;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, descre[te num`rul de

volume pe elev din biblioteca [colii;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi dintr-o [coal`, descre[te

probabilitatea ca aceasta s` de]in` o sal` sau un teren de sport
amenajate;

• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, scade procentul de cadre
didactice calificate;

• atât elevii, cât [i p`rin]ii romi sunt subreprezenta]i în structurile
organiza]ionale ale [colii.

2. De asemenea, putem afirma cu o probabilitate în jur de 80%, c`:
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, este mai pu]in probabil

ca [coala s` fie dotat` cu calculatoare la care au acces elevii;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, descre[te probabilitatea

ca [coala s` fie dotat` cu o bibliotec`;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi dintr-o [coal`, scade

probabilitatea ca elevii s` fie reprezenta]i în consilii ale elevilor.

3. Se observ` tendin]e pentru care testele statistice nu sunt concludente,
dar care pot fi semnificative pe e[antioane probabilistice reprezentative:
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, scade probabilitatea ca

laboratoarele s` fie folosite în mod regulat în procesul de predare;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, scade probabilitatea ca

[coala s` aib` un consilier [colar încadrat;
• pe m`sur` ce cre[te ponderea de elevi romi, scade probabilitatea ca

[coala s` de]in` un aviz de func]ionare;



Caseta 7. Concluziile sec]iunii de analiz` a calit`]ii educa]iei în [colile cu o pondere
ridicat` de elevi romi

În sec]iunea urm`toare vom continua analiza cu date statistice [i
calitative referitoare la fenomene de output ale procesului educativ. 

3.2. Fenomene de output ale procesului educativ

Fenomene precum abanondul [colar, necuprinderea în sistemul de
înv`]`mânt, nepromovarea, pot fi considerate indicatori de output ai
sistemului educativ. Dup` cum am mai subliniat96, exist` multe argumente
în sprijinul ideii c` ceea ce se întâmpl` în fiecare [coal` determin` în mare
m`sur` parcursul fiec`rui elev, dincolo de caracteristicile individuale ale
elevilor [i chiar de cele ale mediului social din care provin. Reu[ita [colar` este
în mai mare m`sur` responsabilitatea [colii, decât a familiei sau a individului.
Astfel, fenomenele indezirabile pe care le vom analiza în cele ce urmeaz` pot
fi privite ca rezultate ale proceselor educative, în care calitatea actului
educa]ional joac` un rol major. În urma analizei din paragrafele precedente,
în care s-a confirmat în mare parte ipoteza c` [colile cu o pondere ridicat`
de elevi romi sufer` de un deficit de calitate mai marcat decât celelalte [coli,
nu ne putem a[tepta decât ca indicatorii de output (abandonul [colar,
necuprinderea [i nepromovarea) s` urmeze aceea[i tendin]`. Cu alte cuvinte,
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4. Unele tendin]e sunt generalizate la nivelul [colilor din studiu:
• ponderea ridicat` de cadre didactice navetiste (60% pentru [colile

incluse în studiu);
• fluctua]ia cadrelor didactice se ridic` la 9,2%;
• cadrele didactice au beneficiat în 2008-2009, în medie, de 7 ore de

formare continu`, valoare de 7 ori mai sc`zut` decât num`rul de ore
necesar pe an pentru a putea acumula creditele stipulate de lege;

• lipsuri majore în domeniul form`rii cu privire la combaterea [i
prevenirea discrimin`rii, a rasismului [i a intoleran]ei;

• lipsa de atractivitate a [colilor cu o pondere ridicat` de elevi romi.

5. În fine, concluzia cea mai îngrijor`toare este tendin]a [colilor cu
pondere ridicat` de elevi romi de a acumula deficitul de calitate a
dot`rilor materiale, a resurselor umane [i a etosului organiza]ional.
Aceasta conduce la un cerc vicios grav, care necesit` interven]ii multiple [i
de lung` durat`.

96 Capitolul 1 detaliaz` aceast` teorie mai pe larg.



sec]iunea urm`toare testeaz` ipoteza c` fenomenele indezirabile de output ale
procesului educativ tind s` ia amploare odat` cu cre[terea ponderii de elevi romi
din [coli, ca o consecin]` logic` a deficitului de calitate în ceea ce prive[te inputul
educa]ional.

3.2.1. Abandonul [colar

Înainte de a analiza corela]ia dintre abandonul [colar [i ponderea de
elevi romi din [coli, este necesar s` abord`m câteva aspecte esen]iale. 

a) definirea abandonului [colar

În primul rând, înainte de a m`sura amploarea fenomenului, sunt
necesare câteva considerente metodologice referitoare la definirea
fenomenului, [i la raportarea cifrelor de abandon [colar de c`tre [coli. 

Abandonul [colar este definit în Regulamentul de Organizare [i
Func]ionare a Unit`]ilor de Înv`]`mânt Preuniversitar (ROFUIP), stabilindu-se
c` se afl` în situa]ie de abandon [colar elevul care „nu frecventeaz` cursurile
de zi ale unei clase din înv`]`mântul obligatoriu, dep`[ind cu mai mult de doi
ani vârsta clasei respective”97. 

Se impune în primul rând punctarea neclarit`]ilor pe care aceast`
defini]ie le provoac`: ce se întâmpl` cu elevul care abandoneaz` [coala la
vârsta clasei respective, din momentul abandonului efectiv pân` în momentul
în care acesta poate fi declarat ca atare, adic` doi ani dup` eveniment? Este
evident c` elevul într-o astfel de situa]ie ar trebui luat în considerare, integrat
într-o categorie ce necesit` sprijin special în scopul reintroducerii sale în
sistemul de înv`]`mânt, [i monitorizat îndeaproape. Din modul în care se
define[te elevul în aceast` situa]ie decurge [i modul în care acesta este luat
în considerare de politicile publice din domeniul educa]iei. Din momentul
abandonului efectiv [i pân` la declararea sa ca atare, elevul în situa]ia ipotetic`
de mai sus este considerat ca fiind absent, cu situa]ia neîncheiat` la sfâr[it de
an [colar. Pe parcursul acestei perioade nu exist` nicio m`sur` specific` de
sprijin pentru remedierea situa]iei sale [i pentru reintegrarea sa în sistemul de
educa]ie. Timp de doi ani, elevul se afl` deci într-o zon` gri: el nu este practic
integrat în sistemul de înv`]`mânt, dar nici nu este declarat înc` drept caz
de abandon [colar. 
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97 Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii, Direc]ia General` Înv`]`mânt Preuniversitar, Regulamentul
de Organizare [i Func]ionare a Unit`]ilor de Înv`]`mânt Preuniversitar, articolul 68, alineatul
(5), p. 18, disponibil la  http://www.isj.albanet.ro/_documente/137_ROFUIP.pdf, accesat în
mai 2009.



Mai departe, într-o tentativ` de a clarifica eventualele solu]ii la care pot
recurge elevii în situa]ie de abandon [colar, ROFUIP prevede c` „elevul aflat
în situa]ia de abandon [colar poate fi înscris, la cerere, în forme de înv`]`mânt
seral, cu frecven]` redus` sau la distan]`, pentru care se constituie forma]iuni
aparte”, iar la aliniatul 6 se men]ioneaz` c` „tinerii care au dep`[it vârsta
[colar` cu mai mult de 4 ani î[i pot completa educa]ia de baz`, prin parcurgerea
unor programe de tip „A doua [ans`”, conform metodologiei Ministerului
Educa]iei [i Cercet`rii.”98 În zonele rurale, structurile de înv`]`mânt de
completare de tip seral sau cu frecven]` redus` sunt restrânse, ceea ce
limiteaz` accesibilitatea lor [i implicit gradul de cuprindere a elevilor din
mediul rural în forme de educa]ie remedial`. Programele de tip „A doua
[ans`” sunt restrânse la publicul care dep`[e[te vârsta [colariz`rii într-o
anumit` clas` cu mai mult de patru ani. Aceast` metodologie induce o nou`
dificultate, [i anume c` elevul considerat în situa]ie de abandon [colar, deci
care dep`[e[te cu doi ani vârsta clasei pe care ar trebui s` o frecventeze, nu
este cuprins în publicul ]int` al programelor de tip „A doua [ans`”. Acesta
trebuie s` a[tepte doi ani suplimentari pân` când îndepline[te criteriul
dep`[irii vârstei clasei cu mai mult de patru ani, pentru a putea fi cuprins în
programe de acest tip. Din nou, avem de-a face cu o categorie de elevi situat`
într-o zon` neclar` [i care, în situa]ia în care în comunitate nu se desf`[oar`
programe de tip remedial, nu are niciun acces institu]ional la sistemul de
înv`]`mânt. Cele dou` defini]ii discutate, cea a abandonului [colar [i cea a
publicului c`ruia îi sunt destinate programele de tip „A doua [ans`”, sunt de
natur` s` consolideze excluziunea din sistemul de înv`]`mânt, prin limitarea
posibilit`]ilor de reintegrare în înv`]`mânt a dou` categorii de elevi. Prima
categorie sunt cei care nu frecventeaz` cursurile, dar nu au dep`[it înc` vârsta
de doi ani a ultimei clase frecventate, [i care în principiu nu pot fi declara]i
cazuri de abandon [colar99. În cea de-a doua categorie intr` cei care au fost
declara]i în situa]ie de abandon [colar, care nu dispun de posibilitatea
integr`rii într-o form` de înv`]`mânt remedial, [i care nu au dep`[it înc`
vârsta clasei cu mai mult de patru ani pentru a putea beneficia de programele
de tip „A doua [ans`”. De aici decurge ipoteza îngrijor`toare conform c`reia
un elev dintr-o comunitate cu posibilit`]i limitate de desf`[urare a
programelor de educa]ie seral` sau f`r` frecven]`, aflat în situa]ie de p`r`sire
a sistemului de înv`]`mânt, se afl` timp de patru ani într-o zon` incert`. Primii
doi ani, acesta nu este încadrat statistic într-o categorie c`reia i se acord`
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98 Idem.
99 Se poate argumenta aici c` ace[ti elevi sunt liberi s` se întoarc` în sistemul de înv`]`mânt

oricând doresc acest lucru, deoarece nu se afl`, practic, în situa]ie de abandon [colar. F`r`
nicio interven]ie din exterior, f`r` sus]inerea din partea unor cadre de sprijin (cum ar fi
consilierul sau psihologul [colar), este îns` dificil de imaginat c` reintegrarea în sistemul de
înv`]`mânt se va realiza de la sine.



sprijin suplimentar, [i nu poate beneficia astfel de interven]ii specializate.
Ultimii doi ani ale acestei perioade, elevul nu are nicio posibilitate de a integra
sistemul de înv`]`mânt, pentru c` nu îndepline[te criteriul vârstei de accesare
a programelor de tip „A doua [ans`”. 

În afar` de neclarit`]ile generate de defini]ia abandonului [colar, a[a
cum este precizat` în ROFUIP, s-a constatat utilizarea unei defini]ii alternative
a abandonului [colar în rapoartele oficiale ale Ministerului Educa]iei. A[adar,
în raportul asupra st`rii înv`]`mântului în 2009, indicatorul de abandon [colar
a fost definit ca fiind „diferen]a între num`rul elevilor înscri[i la începutul anului
[colar [i cel aflat în eviden]` la sfâr[itul aceluia[i an [colar, exprimat` ca raport
procentual fa]` de num`rul elevilor înscri[i la începutul anului [colar”100. La
rândul s`u, chiar dac` reprezint` o modalitate mai precis` [i mai imediat` de
a identifica abandonul [colar, aceast` defini]ie nu este lipsit` de hibe,
deoarece nu are în vedere pierderile legate de migra]ia copiilor în str`in`tate,
transferul la alte [coli sau decesele înregistrate pe parcursul unui an [colar. În
condi]iile în care România se confrunt` cu un flux puternic de emigra]ie,
cifrele legate de migra]ia copiilor pot fi semnificative101, având astfel un
poten]ial ridicat de distorsionare a statisticilor referitoare la abandonul [colar. 

Faptul c` abandonului [colar îi corespund dou` defini]ii diferite, una în
rapoartele oficiale ale Ministerului Educa]iei, iar cealalt` în ROFUIP, ne-a
determinat s` ridic`m problema cifrelor abandonului [colar, a[a cum sunt
acestea raportate de [coli. C`rei defini]ii se raporteaz` administra]iile [colilor,
în practic`, pentru a transmite date statistice oficiale privind abandonul [colar? 

Cu ajutorul datelor ob]inute din interviurile cu directorii de unit`]i de
înv`]`mânt (sau cu personalul desemnat de ace[tia pentru a fi intervievat),
studiul de fa]` eviden]iaz` practica extrem de r`spândit` a raport`rii
arbitrare a abandonului [colar de c`tre unit`]ile de înv`]`mânt. Din cele
81 de interviuri realizate reiese c` defini]ia abandonului [colar din ROFUIP a
fost aplicat` doar în dou` cazuri, iar defini]ia din raportul asupra st`rii
înv`]`mântului nu a fost men]ionat` niciodat`. În rest, este vorba de defini]ii
fie foarte vagi, fie care folosesc indicatori arbitrari (precum un num`r de
absen]e care variaz` de la o [coal` la alta). Caseta 8 cuprinde o parte din
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100 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 66.

101 Din p`cate, la aceast` dat` nu exist` statistici clare în privin]a acestei categorii de copii,
îns` exist` semnale c` cifrele pot fi semnificative. Raportul „Studiu asupra fenomenului
migra]iei în }ara Oa[ului”, realizat în 2005 de c`tre Funda]ia Român` pentru Copii,
Comunitate [i Familie, eviden]iaz` spre exemplu c` din e[antionul folosit în cercetare, 15%
din responden]i au declarat c` cel pu]in un minor din cadrul familiei lor se afl` în
str`in`tate. Mai exact, din patru comunit`]i din }ara Oa[ului au fost identifica]i 170 de
minori emigran]i. Sursa: Funda]ia Român` pentru Copii, Comunitate [i Familie, Studiu
asupra fenomenului migra]iei în }ara Oa[ului, 2005, p. 35 [i p. 42, disponibil la
http://www.studiidecaz.ro/images/attach_com/285-151.pdf, accesat în mai 2009.



r`spunsurile ob]inute la întrebarea „Când considera]i c` un elev a abandonat
[coala?”.

Caseta 8. Defini]ii ale abandonului [colar practicate de unit`]ile de înv`]`mânt

Din „defini]iile” de mai sus reiese c` perioada „de gra]ie” pân` la
declararea abandonului [colar se întinde astfel în practic` de la dou`
s`pt`mâni la trei ani, iar criteriile de definire a abandonului [colar sunt
arbitrare. Este îngrijor`toare lipsa de coeren]` a defini]iei din practica
administrativ` a unit`]ilor de înv`]`mânt cercetate. Probabilitatea este ridicat`
ca aceast` aplicare a unor defini]ii arbitrare s` invalideze datele raportate
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Când nici m`car familia nu mai [tie nimic despre el. (jude]ul Boto[ani, interviu
cadru didactic)

Când lipse[te nemotivat o perioad` lung` de timp. (jude]ul Sibiu, interviu
director)

La sfâr[itul semestrului când num`rul absen]elor dep`[e[te 40. (jude]ul S`laj,
interviu cadru didactic)

Atunci când num`rul absen]elor ajunge la 70, 80 pe an. (jude]ul Ia[i, interviu
director)

Dac` în ciuda interven]iei repetate a mediatorului [colar elevul nu mai
frecventeaz` [coala deloc o perioad` de mai mult de dou` s`pt`mâni
consecutiv. (jude]ul Covasna, interviu director)

Când acesta nu mai frecventeaz` cursul timp de o lun` maxim. (jude]ul
Dâmbovi]a, interviu director)

Atunci când timp de un semestru întreg nu a venit decât 20-25 % la [coal`.
(jude]ul Suceava, interviu director adjunct)

Atunci când un elev nu vine la [coal` o lun` sau dou` luni de zile, bineîn]eles
s` nu fie bolnav. (jude]ul Gorj, interviu director)

Când nu a venit un semestru la [coal` [i apoi nici prima lun` din semestrul
urm`tor, în felul acesta nu i se poate încheia situa]ia [colar`. (jude]ul Arge[,
interviu director)

Un elev a abandonat [coala când nu a venit un an de zile la [coal`. (jude]ul
Prahova, interviu director)

Dup` trei ani de situa]ii neîncheiate sau repeten]ie. (jude]ul Ia[i, interviu
director).



de unit`]ile de înv`]`mânt drept abandon [colar, punând implicit semne
de întrebare asupra fundament`rii multora din proiectele [i programele
destinate prevenirii [i reducerii abandonului [colar. 

Con[tien]i fiind de faptul c` datele raportate de [coli nu reflect`
defini]iile opera]ionale ale abandonului [colar, red`m în cele ce urmeaz` cifrele
care reies din cercetarea efectuat`, nu neap`rat în scopul m`sur`rii efective
a fenomenului de abandon [colar în rândul romilor, ci pentru a sublinia
anumite aspecte calitative [i anumite tendin]e care se desprind din datele
statistice. Reiter`m ideea c` datele furnizate aici nu sunt reprezentative la nivel
na]ional, ci doar descriu situa]ia a[a cum reiese din [colile aflate în proximitatea
unor comunit`]i de romi cu nivel socio-economic sc`zut.

b) statistici ale abandonului [colar raportate de [coli

Din analiza statistic` a datelor provenite din unit`]ile de înv`]`mânt
reiese c` doar 2 [coli au declarat c` în anul 2008-2009 nu au înregistrat niciun
caz de abandon [colar. 11 [coli au declarat o rat` a abandonului [colar diferit`
de zero, îns` sub 1%; 15 [coli au înregistrat o rat` a abandonului [colar situat`
între 1 [i 1,99%, iar 33 de [coli au raportat o rat` a abandonului [colar peste
2%, cifre care se situeaz` peste rata abandonului [colar înregistrat la nivel
na]ional. Conform cifrelor raportate de [colile din studiul noastru, rata
abandonului [colar se situeaz` în jurul valorii de 4,3%, ceea ce, din nou,
reprezint` o cifr` de peste dou` ori mai ridicat` decât statisticile na]ionale
referitoare la abandonul [colar. Iar dac` se calculeaz` rata abandonului [colar
raportat` de [coli doar pentru copiii romi, cifra se situeaz` în jurul valorii de 6,7%.

În ceea ce prive[te abandonul [colar dezagregat pe gen, se observ`
din datele raportate de [coli o u[oar` diferen]` în defavoarea fetelor. Astfel,
abandonul [colar la fete s-ar situa, din cifrele raportate de [coli, în jurul valorii
de 4,4%, iar la b`ie]i în jurul cifrei de 4,2%. În cazul ambelor sexe, ponderea
copiilor romi în situa]ie de abandon [colar este cu mult superioar` celei
copiilor neromi: din totalul de copii raporta]i de [colile noastre ca fiind în
situa]ie de abandon [colar, 76% sunt romi, cu o distribu]ie inegal` pe criteriul
de gen. Astfel, 79% din fetele care abandoneaz` [i 73% din b`ie]ii declara]i
în situa]ie de abandon [colar sunt romi. În ceea ce prive[te raportul dintre
fetele [i b`ie]ii romi în situa]ie de abandon [colar, acesta arat` din nou valori
în defavoarea fetelor: 54% din copii romi care au abandonat [coala sunt fete,
a[a cum reiese din datele raportate de [coli.

Analizând distribu]ia [colilor în func]ie de ponderea elevilor romi, am
luat în considerare media na]ional` a abandonului [colar în anul 2008-2009,
[i anume 1,9%102, împ`r]ind [colile în cele care declar` valori ale abandonului
[colar sub media na]ional`, [i [coli care raporteaz` valori superioare mediei
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na]ionale. Cu toate imperfec]iunile metodologice ce decurg din faptul c`
datele noastre nu sunt reprezentative la nivel na]ional, iar comparabilitatea
dintre acestea [i datele na]ionale trebuie privit` cu rezerv`, am ales acest
mod de prezentare a rezultatelor cercet`rii de fa]` în scopul de a schi]a m`car
în linii mari amploarea fenomenului de abandon [colar la nivelul comunit`]ilor
de romi incluse în studiu. Problema major` a lipsei de date dezagregate pe
etnie în domeniul educa]iei nu poate fi paliat` decât realizând o colectare de
astfel de date la nivel na]ional [i în mod reprezentativ. 

Din Graficul 20, construit cu ajutorul datelor din tabelul XV din anexa 2,
reiese tendin]a general` de corelare între ponderea de romi [i rata
abandonului [colar. În cazul [colilor cu o pondere de elevi romi sub 25%,
num`rul de [coli ce raporteaz` o rat` a abandonului [colar superior
mediei na]ionale este de peste dou` ori mai mic decât num`rul de [coli
care declar` valori ale ratei abandonului [colar sub media na]ional`. Acest
raport se egalizeaz` la categoria urm`toare de [coli, cu o pondere între 25 [i
50% de elevi romi. La [colile cu o pondere de romi între 50 [i 75% se observ`
o cre[tere cu 50% a num`rului de [coli cu o rat` de abandon [colar peste
media na]ional`. În acela[i timp, num`rul de [coli cu o rat` a abandonului
[colar sub media na]ional` scade cu 50%. Astfel, la categoria de [coli cu o
pondere de elevi romi peste 75%, num`rul [colilor care înregistreaz`
valori ale abandonului [colar peste media na]ional` este de dou` ori mai
ridicat decât num`rul de [coli cu cifre sub media na]ional` de 1,9%.

Graficul 20. Abandonul [colar în func]ie de ponderea de elevi romi
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102 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 7.



Cu alte cuvinte, în [colile unde elevii romi sunt majoritari,
abandonul [colar înregistrat de [coli tinde s` dep`[easc` media
na]ional`. Testele statistice nu sunt concludente în privin]a corel`rii
abandonului [colar cu ponderea de elevi romi, îns` problemele de definire [i
raportare a cifrelor abandonului [colar de c`tre [coli invalideaz` din start
rezultatele acestora. De aceea, consider`m necesar un proces riguros de
colectare de date referitoare la abandonul [colar, înainte de a putea testa
statistic corela]ia dintre amploarea acestui fenomen [i ponderea de elevi romi.

În lumina teoriilor care afirm` c` institu]ia [colii poart` cea mai mare
responsabilitate pentru abandonul [colar al elevilor, putem corela tendin]a
abandonului [colar crescut în cazul [colilor frecventate majoritar de copii romi
cu acela[i deficit de calitate de care d` dovad` aceast` categorie de [coli [i în
ceea ce prive[te dot`rile materiale [i umane. Desigur, exist` rela]ii de
influen]are reciproc` între diferitele tipuri de deficit în ceea ce prive[te
calitatea. Slaba dotare material` poate influen]a decizia cadrelor didactice
calificate de a se investi în institu]ia [colii, iar slaba implicare a cadrelor
didactice, sau deficitul lor de calificare [i de formare continu` influen]eaz`
f`r` doar [i poate calitatea actului educa]ional, [i implicit decizia elevilor de
a p`r`si sistemul de înv`]`mânt. 

Harta 1 prezint` cifrele pe fiecare jude] inclus în studiu, cifrele negre
reprezentând num`rul de [coli incluse în studiu103, iar procentele
reprezentând media abandonului [colar declarat de aceste [coli. Astfel,
jude]ele indicate cu culoarea ro[ie reprezint` zone prioritare de interven]ie
pentru prevenirea [i combaterea abandonului [colar în [colile cu procent
semnificativ de elevi romi, media calculat` în baza [colilor din studiul nostru
fiind superioar` statisticilor na]ionale raportate de Ministerul Educa]iei pe anul
2008-2009104. Din datele noastre reiese c` jude]ul cu cea mai ridicat` rat` de
abandon [colar (calculat` doar în baza [colilor cuprinse în studiul nostru) este
Bra[ov, cu 10%, rat` de peste 5 ori mai ridicat` decât media na]ional`,
conform cifrelor oficiale. Jude]ul cu rata de abandon [colar cea mai sc`zut`
este Cluj, cu 0,25%, dealtfel singurul jude] cu o rat` medie a abandonului
[colar sub 1%. 

Jude]ul Cluj reprezint` dealtfel un caz interesant, deoarece cumuleaz`
câteva puncte tari în ceea ce prive[te sprijinirea educa]iei pentru copiii romi. 
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103 Din calculele statistice au fost excluse datele din anumite [coli, unde num`rul de erori
identificate în chestionarele completate a fost superior limitei admise.

104 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 66.



În primul rând, în acest jude] se afl` singura institu]ie abilitat` pentru
a forma mediatori [colari (Colegiul Na]ional Pedagogic „Gheorghe Laz`r”,
Cluj-Napoca), ceea ce a permis formarea unui num`r sporit de resurse umane
locale pentru ocuparea acestei pozi]ii, [i încadrarea lor ca mediatori în
jude]105. Din cauza costurilor colaterale ale acestei form`ri, legate de transport
[i cazare, este foarte probabil ca în primul rând s` fi fost formate ca mediatori
[colari persoane provenite din jude]ul Cluj. În al doilea rând, societatea civil`
rom` din regiune este destul de consolidat` (amintim aici doar de organiza]ii
precum Centrul de Resurse pentru Comunit`]ile de Romi, Funda]ia Wasdass,
Asocia]ia pentru Emanciparea Femeii Rome) [i activ` în domeniul dezvolt`rii
comunitare [i cel al educa]iei106. Astfel, jude]ul Cluj beneficiaz` de interven]ii
multiple în domeniul educa]iei, [i de resurse sporite, ceea ce, foarte probabil,
privilegiaz` situa]ia acestui jude] fa]` de alte regiuni din ]ar`. Ar fi interesant
de studiat pe viitor care este impactul local al interven]iilor în domeniul
educa]iei pentru romi, comparativ cu alte jude]e. Noi ne limit`m aici la
rezultatele ob]inute în baza datelor din [colile incluse în studiu, ceea ce este
departe de a fi reprezentativ la nivel jude]ean sau na]ional.
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105 La data colect`rii datelor, din totalul de 22 de jude]e din care dispunem de date, jude]ul Cluj
dispunea de num`rul cel mai ridicat de mediatori [colari încadra]i, [i anume 18 mediatori.
Pentru a furniza un termen de compara]ie, jude]ul situat pe locul doi în ceea ce prive[te
num`rul de mediatori încadra]i, Dolj, dispunea de 12 mediatori angaja]i.

106 Centrul de Resurse pentru Comunit`]ile de Romi desf`[oar`, spre exemplu, programe în
domeniul educa]iei precum „Burse de studiu pentru elevii romi din licee”, „Profesorii romi – un
factor de succes pentru educa]ia elevilor romi”, „Dezvoltare profesional` pentru cadre didactice
rome”. Mai multe informa]ii despre aceste programe se pot consulta pe adresa
http://www.romacenter.ro/programe/, accesat  în aprilie 2010.



Harta 1. Harta abandonului [colar în func]ie de cifrele declarate de [colile din studiu
Legend`:

c) statistici din chestionarele aplicate copiilor

Având în vedere problemele de definire a abandonului [colar [i cele de
raportare a acestui fenomen de c`tre unit`]ile de înv`]`mânt incluse în
cercetare, consider`m c` o surs` mai exact` de date referitoare la amploarea
abandonului [colar o constituie chestionarele aplicate copiilor. Astfel, din 763
de chestionare validate, 69 de cazuri sunt copii care au frecventat [coala în
anii preceden]i, îns` nu o mai frecventeaz` în prezent. Aceasta este defini]ia pe
care am atribuit-o în studiul de fa]` fenomenului de abandon [colar. Definirea
abandonului [colar în acest mod ocole[te problematica momentului declar`rii
abandonului de c`tre unitatea de înv`]`mânt, luând în considerare copiii care
au încetat frecventarea cursurilor în anii [colari preceden]i. Din punctul nostru
de vedere, aceast` defini]ie se apropie cel mai mult de realitatea care trebuie
m`surat` pentru a concepe interven]ii de prevenire [i remediere a
abandonului [colar, dincolo de alte criterii administrative de definire a
fenomenului. Cifrele de mai sus reprezint` 9% din totalul copiilor intervieva]i.
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Jude] cu abandon [colar mediu de peste 2%
Jude] cu abandon [colar mediu între 1-2%
Jude] cu abandon [colar mediu sub 1%



Se observ` astfel c` rata abandonului [colar raportat` de [coli în
rândul romilor (6,7%) este inferioar` valorii de 9% a ratei abandonului
[colar care reiese din chestionarele cu copiii romi. Diferen]a se poate
imputa, cel pu]in par]ial, problemelor de definire [i de raportare a
abandonului [colar relevate mai sus. 

Din nou, am optat pentru prezentarea datelor oficiale în privin]a
abandonului [colar ca punct de plecare pentru sublinierea tendin]elor în ceea
ce prive[te aceast` problematic` în comunit`]ile de romi selectate pentru studiu. 

Tabelul 5a. Rata abandonului [colar: datele oficiale la nivel na]ional

Tabelul 5a prezint` cifrele raportate de Ministerul Educa]iei pentru anul
2008-2009, iar din acest tabel putem desprinde tendin]ele generale ca rata
abandonului [colar s` fie mai ridicat` în mediul rural decât în cel urban, [i de
asemenea mai crescut` la b`ie]i decât la fete.

În cercetarea noastr` am observat acelea[i tendin]e, din analiza
chestionarelor aplicate copiilor de vârst` [colar`. Datele ob]inute de noi sunt
prezentate în tabelul 5b.

Tabelul 5b. Rata abandonului [colar: rezultatele cercet`rii
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Rata abandonului [colar per total107

Rural 2,2%

Urban 1,7%

Fete 1,7%

B`ie]i 2,2%

Total 1,9%

Rata abandonului [colar la romi 
ob]inut` în studiul de fa]`

Rural 9,2%

Urban 8,6%

Fete 7,4%

B`ie]i 10,6%

Total 9%

107 Conform datelor celor mai recente ale Ministerului Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport
asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt, Bucure[ti, 2009, p. 66.



Din datele noastre reies prin urmare acelea[i tendin]e pe care le
schi]eaz` [i datele oficiale. Cercetarea confirm` astfel tendin]ele de polarizare
urban / rural [i conform criteriului de gen, cu o diferen]` mai sc`zut` între
mediile urban [i rural [i o polarizare mai marcat` de-a lungul axei masculin /
feminin în defavoarea b`ie]ilor. Cu alte cuvinte, datele noastre confirm` c`
rata abandonului [colar este mai ridicat` în mediul rural decât în mediul
urban. De asemenea, fenomenul abandonului [colar îi afecteaz` în mai
mare m`sur` pe b`ie]i decât pe fete.

Cifrele ob]inute per total în analiza noastr` reprezint` o rat` a
abandonului [colar de 4,7 ori mai ridicat` decât rata abandonului [colar la
nivel na]ional. Cercet`ri anterioare au consemnat faptul c` rata abandonului
[colar în rândul copiilor romi ar fi de 6-7 ori mai ridicat` decât în rândul
majoritarilor108. A[adar, este posibil ca cifrele noastre s` semnaleze o tendin]`
de sc`dere a ratei abandonului [colar în rândul romilor, cu rezerva c` datele
colectate în studiul de fa]` nu sunt îns` reprezentative la nivel na]ional.

Trebuie s` ne amintim îns`, pe lâng` faptul c` e[antionul nostru nu
este reprezentativ la nivel na]ional, c` datele noastre prezint` situa]ia în
comunit`]i de romi cu nivel socio-economic sc`zut. Ca atare, studiul nostru
reprezint` radiografia situa]iei particip`rii romilor la educa]ie în mediul
cel mai defavorizat cu putin]`. În lumina acestei idei, rezultatele cercet`rii
sunt cu atât mai surprinz`toare cu cât ne-am fi a[teptat ca rata abandonului
[colar în aceste comunit`]i s` se afle mult peste estim`ri, deoarece cifrele nu
sunt ponderate de prezen]a în e[antion a unui num`r propor]ional de
comunit`]i cu nivel socio-economic mai ridicat, [i implicit cu o rat` mai
ridicat` de participare în sistemul de înv`]`mânt. Acest lucru ne determin`
s` afirm`m c` este într-adev`r probabil ca abandonul [colar în rândul
romilor s` fi cunoscut o sc`dere în ultimii ani, îns` pentru a putea sprijini
aceast` ipotez` trebuie mai întâi ca datele s` fie colectate conform unei
defini]ii clare [i inechivoce a abandonului [colar, [i în mod reprezentativ la
nivel na]ional. Din acest motiv, ne men]inem o oarecare rezerv` fa]` de
afirma]ia optimist` conform c`reia tendin]a de abandon [colar în rândul
romilor este în sc`dere, [i reiter`m ideea c` sunt necesare cercet`ri cantitative
mai ample privind acest fenomen.

O alt` ipotez`, pe care îns` nu o putem testa în studiul de fa]`, ar fi
ideea c` tendin]a pozitiv` de sc`dere a ratei abandonului [colar se datoreaz`,
printre altele, [i interven]iei mediatorului [colar în comunit`]ile de romi cu
risc ridicat de neparticipare la sistemul de înv`]`mânt. Din interviurile cu
mediatorii [colari reiese într-adev`r c` tendin]a ultimilor ani a fost de reducere
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108 Hatos, A., Sociologia educa]iei, Editura Polirom, Ia[i, 2006, p. 135.



a acestui fenomen, ca urmare a prezen]ei [i a activit`]ilor derulate de ace[tia.
Capitolul urm`tor se va concentra îns` mai pe larg asupra impactului
mediatorilor [colari asupra educa]iei copiilor romi. 

Un alt indicator al particip`rii la sistemul de înv`]`mânt este durata
medie de frecventare a sistemului de înv`]`mânt înaintea evenimentului
de p`r`sire a [colii. În cazul copiilor romi în situa]ie de abandon [colar,
aceasta este de 4,6 ani, cu o distribu]ie pe sexe dup` cum reiese din Graficul
21. Dezagregat` pe sexe, durata medie a frecvent`rii sistemului de
înv`]`mânt în cazul fetelor care abandoneaz` [coala este de 3,9 ani, iar a
b`ie]ilor de 5 ani. 

Din aceste date se poate observa tendin]a b`ie]ilor de a abandona
sistemul de înv`]`mânt în special în ciclul gimnazial, precum [i tendin]a
fetelor de a abandona cu prec`dere înaintea termin`rii ciclului primar.
Tendin]a fetelor de a abandona [coala în timpul ciclului gimnazial descre[te,
pentru a cunoa[te din nou o ascensiune marcat` la finalul a opt clase. Cu alte
cuvinte, perioada critic` în care m`surile de prevenire [i combatere a
abandonului [colar trebuie intensificate pentru grupul ]int` al fetelor
este ciclul primar [i momentul termin`rii a opt clase, iar pentru b`ie]i
ciclul gimnazial. 

Graficul 21. Durata de frecventare a sistemului de înv`]`mânt, cu date pe sexe
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d) determinan]ii abandonului [colar: mituri [i realit`]i

În continuare vom eviden]ia determinan]ii abandonului [colar în
rândul popula]iei studiate. Astfel, din interviurile cu copii romi care au
abandonat sistemul de înv`]`mânt, reiese c` principalul motiv al
abandonului au fost lipsurile materiale (24%), urmat de desf`[urarea unor
activit`]i lucrative sau de îngrijire a fra]ilor mai mici (20%), motiv care
este de fapt corelat cu lipsurile materiale. 16% din copiii care au abandonat
[coala au ob]inut rezultate nesatisf`c`toare în anii preceden]i
(nepromovare, corigen]e multiple), ceea ce a determinat p`r`sirea sistemului
de înv`]`mânt, iar 12% afirm` c` nu au mai dorit s` mearg` la [coal`,
neprecizând îns` motivele alegerii lor109. 9% din copii declar` c` abandonul
a fost o alegere a p`rin]ilor lor, iar în 7% din cazuri, copiii au fost împiedica]i
s` frecventeze [coala din motive de s`n`tate (dizabilit`]i, boli cronice sau
contagioase). În fine, 4% din copii au r`spuns c` au abandonat înv`]`mântul
din cauza distan]ei mari fa]` de [coal` [i a dificult`]ilor de transport, iar 7%
au ales alt` variant` de r`spuns. 

Am cristalizat în caseta 9 câteva citate ale mediatorilor [colari care
explic` mecanismele abandonului [colar în rândul copiilor romi. De notat
este consecven]a cu care apare drept motiv principal s`r`cia [i lipsurile
materiale. 
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109 Considerente de psihologia copilului asupra c`rora nu vom insista aici ne determin` s` privim
acest r`spuns cu rezerv`: în spatele afirma]iei c` elevul nu a mai dorit, pur [i simplu, s`
frecventeze [coala se pot ascunde cauze mai profunde pe care copilul nu le-a putut formula
în fa]a unui str`in care îl intervieva. Este de asemenea foarte probabil ca lipsa afirmat` a voin]ei
de a participa la cursuri s` fie semnalul unui disconfort psihologic pe care copilul îl resimte în
[coal`, [i care îi declan[eaz` refuzul de a o mai frecventa. Ar fi de dorit, pe viitor, aplicarea
unor interviuri în profunzime pentru a dezv`lui cauzele profunde ale refuzului afirmat de a
participa la sistemul de înv`]`mânt.

Care sunt motivele abandonului [colar?
Ar fi s` spun s`r`cia, lipsa banilor, lipsa material` din familie, lipsa cu care se
confrunt` etnia rom`. Majoritatea tr`iesc din ajutorul social pe Legea 416
care nu le ajunge pentru necesit`]i. Cerin]ele sunt foarte mari la [coal`, haine,
caiete, cum toat` lumea [tie. Ei nu fac fa]` la a[a ceva cu banii primi]i din
ajutorul social [i aloca]iile copiilor. Sunt familii cu foarte mul]i copii, cu 6-7
copii, dintre care merg 4-5 la [coal` [i 2 la gr`dini]`. {i sunt, am o familie
care are 14 copii, care la fel tr`iesc din Legea 416 [i foarte greu este s` tr`iasc`
(jude]ul Gala]i, interviu mediator [colar).

Nu e distan]a foarte mare dar ei sunt foarte s`raci, au poate un singur schimb
de haine [i nici `la nu-i destul de adecvat [i dac` îi prinde o ploaie a doua zi



Caseta 9. Motivele principale ale abandonului [colar în rândul copiilor romi
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nu mai au cu ce s` vin` la [coal`, plus de asta iarna este frig. Un al doilea
motiv: traficul este mare pe [osea [i p`rin]ii se tem s`-[i lase copiii la [coal`,
[i un transport [colar ar rezolva poate 50 % din problema absenteismului. Eu
a[a cred [i cred c` [i p`rin]ii [i profesorii, majoritatea dac` îi întreba]i spun la
fel. Un transport [colar ar face s` creasc` prezen]a la [coal` (jude]ul Suceava,
interviu mediator [colar).

Transportul [colar, situa]ia material` - p`rin]ii pleac` în sezonul de fragi, de
mure, bure]i, ciuperci, pleac` în diferite zone ale ]`rii (...) [i atunci sunt nevoi]i
s` lase copiii acas`, sau pe unii din ei s` îi ia cu ei, [i atunci absen]a cre[te în
[coal`. Din aceast` cauz` pierd, poate ajung [i la abandon. Nu v`d
importan]a [colii, majoritatea v`d doar importan]a lor [i eu am experimentat
lucrul `sta: când înv`]am în [coal` mi-am dat seama c` nu am nici un viitor,
[i atunci am tr`it cu prezentul, am zis c` mai bine muncesc, am ce mânca.
V` spun c` nici eu nu-mi continuam liceul dac` nu eram motivat. Eu am fost
angajat ca mediator [i obligat s`-mi continui studiile. Eu nu-mi continuam
studiile dac` nu eram angajat (...) [tiam c` în continuare nu m` a[teapt`
nimic, mai ales c` suntem romi, nimeni nu angajeaz` un rom. Sunt români
cu educa]ie care nu au salar. Ar trebui f`cute ni[te proiecte, la fel cum m-au
angajat pe mine. La final de cursuri s` fie angaja]i [i asta i-ar motiva s`
mearg` la [coal`. În al doilea rând ar trebui f`cute ni[te proiecte sociale, cum
este o [coal` la R`d`u]i, care le d` o mas`, au un loc de joac`, îi ajut` la teme
dup` ore. Din cauz` c` p`rin]ii sunt analfabe]i, nu îi ajut` la teme, nu în]eleg
importan]a educa]iei. Ar trebui [i p`rin]ii educa]i, s` vad` c` în final au ob]inut
ceva. În final cred c` s`r`cia este cel mai mare motiv al absenteismului.
(jude]ul Suceava, interviu mediator [colar).

Ce ar trebui s` se fac` pentru a men]ine copiii romi în înv`]`mânt? 
S` se deruleze ni[te programe care le-ar oferi... cum era înainte o mas`, deci
cum era în cadrul proiectului PHARE, o mas` cald`. Sunt mul]i copii care vin
f`r` bani de pachet [i o napolitan` [i un cub de brânz` topit` nu cred c` le
]ine de foame pe parcursul zilei la [coal` (jude]ul Gala]i, interviu mediator
[colar).

Ar trebui, ]inând cont de situa]ia material` a lor, ar trebui ca ONG-uri, funda]ii
s` pun` baz` mai mult pe îmbun`t`]irea situa]iei materiale: dac` ei ar avea o
situa]ie material` bun` cred c` s-ar îmbun`t`]i [i educa]ia. Asta cred c` e cea
mai mare problem`: situa]ia material` a p`rin]ilor [i cred c` ar trebui mai multe
proiecte sociale în comunit`]i. Mai ales în comunit`]i unde sunt doar câ]iva
romi într-o localitate e mai u[or, unde sunt mul]i copii romi e greu. Când lipsesc
câ]iva copii romi e mai u[or dar când lipsesc majoritatea e mai greu. Ar trebui
f`cute mai multe proiecte sociale. Ar îmbun`t`]i situa]ia abandonului [i i-ar
stimula [i pe ei s` vin` la [coal` (jude]ul Suceava, interviu mediator [colar).



Interesant` este ponderea sc`zut` a cazurilor de c`s`torie timpurie în
rândul copiilor care au abandonat [coala în 2008-2009. Astfel, din cei 69 de
copii, doar unul men]ioneaz` c` a abandonat [coala din cauza c`s`toriei. Din
chestionarele aplicate p`rin]ilor reies 11 cazuri110 de c`s`torie timpurie a
copiilor de vârst` [colar`, ceea ce reprezint` 4% din cauzele raportate de
c`tre p`rin]i pentru neparticiparea copiilor lor în sistemul de înv`]`mânt. În
lumina acestor date, este probabil ca fenomenul de c`s`torie timpurie în
rândul copiilor romi s` fie supraestimat. O statistic` regional` indic`, spre
exemplu, c` în jude]ul Mehedin]i, în anul 2006-2007, ponderea elevilor romi
care au abandonat [coala din cauza c`s`toriei era de doar 3%111. Comparat
cu procentul de elevi care au fost nevoi]i s` abandoneze înv`]`mântul din
cauza situa]iei materiale precare – conform aceleia[i statistici – (71%), acest
procent este pu]in semnificativ. Interesant este îns` c` ideea c`s`toriei
timpurii ca motiv principal pentru abandonul [colar în rândul romilor
este destul de r`spândit` [i de persistent`, în ciuda faptului c` fenomenul
se situeaz` la nivelul unor cifre nesemnificative din punct de vedere
statistic. Faptul c` un factor mai pu]in semnificativ din punct de vedere
procentual este mai vizibil [i mai des citat decât motivul obiectiv principal
pentru neparticiparea copiilor romi la educa]ie ([i anume s`r`cia), este tipic
pentru mecanismele de fabricare a stereotipurilor etnice. Considerând datele
studiului de fa]`, sprijinite de statistica oficial` susmen]ionat`, este foarte
probabil ca ideea c`s`toriei timpurii la romi s` fac` parte dintr-un stereotip
complex, de natur` s` plaseze romii într-o alteritate cultural` inferioar` [i
blamabil`. Într-o societate în care imaginea romilor în mass-media este
negativ` [i distorsionat`, este foarte probabil ca aspectele culturale proprii
romilor [i considerate ca fiind negative s` ias` mai puternic în eviden]` decât
realitatea obiectiv`. Chiar [i în rândul cadrelor didactice, care ar trebui s`
cunoasc` mai profund realit`]ile comunit`]ilor în cadrul c`rora î[i desf`[oar`
activitatea, motivul c`s`toriei timpurii revine cu insisten]` în explicarea
abandonului [colar. Unul dintre responden]i î[i aminte[te, spre exemplu, de
un caz de c`s`torie timpurie survenit „cu ani în urm`”, ceea ce tr`deaz` faptul
c` acest motiv este totu[i mult mai pu]in r`spândit decât se afirm`. Caseta
10 prezint` câteva din explica]iile atribuite fenomenului de abandon [colar
de c`tre directorii unit`]ilor de înv`]`mânt [i de cadrele didactice intervievate,
în care amintesc cu insisten]` de rolul c`s`toriei timpurii. Se observ` îns` clar
tendin]a de a scoate în eviden]` leitmotivul c`s`toriei timpurii, chiar atunci
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110 Diferen]a dintre inciden]a cazurilor din chestionarele aplicate copiilor [i a cazurilor raportate
de p`rin]i se poate datora îns` [i faptului c` în rândul copiilor, este probabil ca cei c`s`tori]i
s` fi fost mai reticen]i în a r`spunde la un chestionar referitor la participarea [colar`.

111 Sursa: Inspectoratul {colar Jude]ean Mehedin]i,
http://www.calificativ.ro/index.php?module=news&ida=1985&tpl=print, accesat în mai
2009. 



când se men]ioneaz` c` acesta nu este motivul principal pentru abandonul
[colar, a[a cum se întâmpl`, de exemplu, în primul citat.

Caseta 10. Locul predominant al c`s`toriei timpurii în explica]iile cadrelor didactice
pentru fenomenul de abandon [colar

Pentru a reveni la motivele invocate de copii pentru a explica
abandonul [colar, a[adar, pe primul loc al factorilor explicativi, cu 44% din
totalul r`spunsurilor, sunt aspectele de ordin economic, ceea ce era de
a[teptat având în vedere profilul comunit`]ilor în care s-a derulat cercetarea.
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Sunt [i situa]ii în care p`r`sesc [coala pentru c` se c`s`toresc, hai s` spun,
prematur, dar de cele mai multe ori abandoneaz` din motive
economice. (jude]ul Arad, interviu director)

Multe cazuri sunt la fete care la vârsta de 12 – 13 ani se m`rit` sau mai avem
[i cazuri de b`ie]i care nu vor, practic nu vor s` vin` la [coal`. (jude]ul Arad,
interviu director)

Cred c` nu reu[im s` îl atragem la [coal` [i poate se simte izolat, umilit, ultimul
din clas`, nu mai face fa]`, abandoneaz`… cred ca e [i de natur` psihic`,
a[a cred eu. {i ajung s` abandoneze în mare parte… [i nu [tiu, consider c`
nu se face educa]ie sexual` în [coal`, `sta este marele meu of, deci chiar
r`mân îns`rcinate a[a… [i care e problema… deci eu, de exemplu am ajuns
deja s` lucrez cu copiii elevilor mei, ceea ce nu e normal... în 14 ani. Deci dac`
la 12 ani, 13 ani faci un copil e[ti biologic matur dar nu e[ti matur psihic [i
atunci acel copil la rândul lui… cum po]i tu s` cre[ti un copil, când tu e[ti
copil? 
Nu pot s` m` duc s` fac educa]ie sexual` în [coal`, eu fac dar a[a la un
nivel… nu m` simt în stare... 
Dac` ar veni un medic, un asistent… el le vorbe[te pe alt` limb` [i e [i cineva
din afara clasei, cred c` înv`]`torul trebuie s` î[i vad` de treaba lui, adic` le
spui lucrurile a[a general… deci aici e… [i cred c` abandoneaz` mul]i din
cauza asta, fetele în special, [i b`ie]ii nu [tiu… mai târziu, dac` r`mân
repeten]i dup` aia automat [i la abandon [colar pentru c` îl ia tata la
munc` [i a[a mai departe. (jude]ul Bra[ov, interviu cadru didactic)

Chem`m p`rin]ii la [coal`, dirigintele întâi constat`, discut` cu elevii dac` [tiu
care e situa]ia lui, poate lipsi pentru c` este bolnav, poate lipsi – o fost un caz
cu ani în urm` când o feti]` s-a c`s`torit, s-a logodit, noi am f`cut o adres`
la Protec]ia Copilului, ca s` [tie situa]ia [i atunci clar a fost c` e un abandon
[i nu mai putem interveni dac` p`rin]ii de bun` voie au dat-o în alt` localitate,
deci nu am mai avut ce s` mai facem noi. (jude]ul Suceava, interviu director)



Situa]ia economic` a multora din comunit`]ie de romi constituie astfel
un obstacol structural în calea particip`rii efective a copiilor la procesul
educativ. Accesul la educa]ie este garantat de cadrul legislativ, îns` principiul
egalit`]ii de [anse trebuie sprijinit [i complementat de m`suri de protec]ie
social` precum bursele de ajutor social pentru elevii proveni]i din familii
dezavantajate, care nu pot face fa]` costurilor colaterale ale educa]iei.
Altminteri, garan]ia legal` a accesului la educa]ie r`mâne f`r` acoperire,
practica dezmin]ind drepturile acordate pe hârtie.

Datele noastre indic` o insuficien]` acut` a formelor de ajutor social
pentru elevii din familii s`race. Astfel, din datele raportate de [coli reiese c`
39% din elevii romi au ambii p`rin]i în situa]ie de [omaj, îns` doar 14% din
totalul de elevi romi primesc burse sociale. Dac` la procentul ridicat de
familii cu ambii p`rin]i [omeri ad`ug`m cei 9% de elevi romi care provin din
familii monoparentale, situa]ia devine [i mai acut`: 48% din totalul elevilor
romi provin din familii s`race. Num`rul de copii romi afla]i în situa]ii
precare este astfel de 3,4 ori mai mare decât num`rul de burse sociale
acordate.

Pe locul doi în ceea ce prive[te motivele abandonului [colar se situeaz`
faptul c` rezultatele [colare sub standard ob]inute de elevi îi pot împinge
la abandonarea sistemului de înv`]`mânt, variant` care a întrunit 16% din
totalul r`spunsurilor. Teoria referitoare la determinan]ii subiectivi ai
abandonului [colar subliniaz` corela]iile puternice existente între
dezangajarea [colar` la cap`tul c`reia elevul p`r`se[te sistemul de
înv`]`mânt, pe de o parte, [i factori precum satisfac]ia fa]` de propriile
rezultate [i fa]` de [coal`, sprijinul pe care îl resimte elevul în procesul
educativ, participarea la activit`]i extracurriculare structurate [i tipul de rela]ii
dintre profesori [i elevi, pe de alt` parte. De asemenea, studiile sociologice
au marcat în ultimul deceniu o schimbare de la explica]iile care pun
abandonul [i e[ecul [colar pe seama factorilor individuali sau de mediu
familial c`tre ideea c` abandonul [colar este influen]at în mod direct chiar de
c`tre institu]ia [colar` [i de practicile generate de etosul [colar. 

Pentru a reda datele referitoare la percep]ia elevilor fa]` de propriile
rezultate, [i fa]` de satisfac]ia celor din jur referitoare la acestea, am sintetizat
în tabelul 3 r`spunsurile ob]inute la întreb`rile:

(1) E[ti mul]umit de rezultatele tale la [coal`?
(2) Dar p`rin]ii t`i?
(3) Dar înv`]`torul / înv`]`toarea / profesorii?
De men]ionat este c` datele indic` un aspect subiectiv legat de

percep]ia propriilor rezultate [i a satisfac]iei celor din jur fa]` de acestea, [i
nu faptul c` rezultatele ob]inute ar fi pozitive sau negative. Asupra acestui
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aspect am optat s` nu ne concentr`m deloc, din motivele expuse deja în
capitolul 1112. 

Tabelul 6. Satisfac]ia afirmat` fa]` de rezultatele [colare

Se constat` c` marea majoritate a elevilor sunt mul]umi]i de propriile
performan]e [colare, îns` se observ` o tendin]` de descre[tere a procentului
de satisfac]ie perceput` de c`tre copii în cazul aprecierii p`rin]ilor, [i într-o
m`sur` [i mai mare, a cadrelor didactice. Astfel, aproape o treime din elevi
percep o apreciere negativ` a cadrelor didactice fa]` de rezultatele lor [colare.
Peste jum`tate din ace[ti elevi resimt o divergen]` între autopercep]ie [i
satisfac]ia perceput` a cadrelor didactice fa]` de performan]ele lor [colare.
Cu alte cuvinte, chiar dac` sunt mul]umi]i de propriile rezultate [colare, elevii
percep faptul c` profesorii sau înv`]`torii lor nu sunt la fel de satisf`cu]i. 

Am testat ipotezele conform c`rora:
− elevii care exprim` insatisfac]ie fa]` de propriile rezultate [colare au

o tendin]` mai mare de a nu aprecia [coala decât cei care î[i afirm`
satisfac]ia fa]` de performan]ele [colare;

− elevii care percep o atitudine negativ` a p`rin]ilor [i a cadrelor
didactice fa]` de rezultatele lor au o tendin]` mai mare de a nu
aprecia [coala decât cei care î[i afirm` satisfac]ia fa]` de
performan]ele [colare; de asemenea, o atitudine pozitiv` a p`rin]ilor
tinde s` influen]eze sc`derea absenteismului;

− elevii care apreciaz` comportamentul cadrelor didactice ca fiind
negativ au o tendin]` mai mare de a nu aprecia [coala decât cei
care percep comportamentul cadrelor ca fiind pozitiv; de
asemenea, o atitudine pozitiv` a cadrelor didactice tinde s`
influen]eze sc`derea absenteismului;

− elevii care nu apreciaz` comportamentul colegilor au o tendin]`
mai mare de a nu aprecia [coala decât cei care percep
comportamentul colegilor ca fiind pozitiv; de asemenea, un
comportament al colegilor perceput ca prietenos tinde s`
influen]eze sc`derea absenteismului;
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112 Vezi p. 23.

Da Nu

E[ti mul]umit de rezultatele tale la [coal`? 86% 14%

Dar p`rin]ii t`i? 74% 26%

Dar înv`]`torul / înv`]`toarea / profesorii? 69% 31%



− elevii care percep o atitudine negativ` a cadrelor didactice fa]` de
rezultatele lor [colare au o tendin]` mai mare de a nu aprecia [coala
decât cei care percep satisfac]ia cadrelor didactice fa]` de rezultatele
lor [colare; de asemenea, o atitudine pozitiv` a cadrelor didactice
fa]` de rezultatele [colare tinde s` influen]eze sc`derea
absenteismului.

Din rezultatele testelor statistice reiese o corela]ie puternic` între
variabile, care confirm` ipotezele cu un grad de probabilitate de 99%.
Satisfac]ia cadrelor didactice fa]` de rezultatele [colare ale elevilor nu tinde
îns` s` influen]eze într-o m`sur` semnificativ` aprecierea elevilor fa]` de
[coal`. La fel, aprecierea fa]` de propriile rezultate [colare nu influen]eaz`
semnificativ absenteismul (vezi tabelele XVI, XVIII [i XIX din anexa 2).

Din ipotezele confirmate reiese puternic faptul c` un mediu prietenos
favorizeaz` aprecierea fa]` de [coal` [i influen]eaz` în mod pozitiv
absenteismul. Pedagogia încuraj`rii [i a valoriz`rii copilului reiese îns` prea
pu]in din interviurile cu cadrele didactice. Un singur profesor vorbe[te despre
practicile de valorizare a copilului [i a p`rintelui, pentru implicarea lor sporit`
în via]a [colar`:

Caseta 11. Valorizarea elevului de c`tre cadrele didactice
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Ce m-am îngrozit la clasa a 5-a, copii veni]i de la alte înv`]`toare... S` zic`
„Eu nu fac bine, al meu e urât, nu e frumos”… Nu conteaz`… a[a cum e hai
s` îl lu`m s` îl modific`m. Î[i rupeau file, parc` îmi rupeau sufletul. Deci atât
de greu mi-a fost s` îl coving c` „Ce ai f`cut tu acolo e minunat”, înseamn`
c` acel copil poate nu a fost încurajat… „Ce ai f`cut tu este grozav”. Nu toat`
lumea se na[te artist sau matematician, dar trebuie s` îl încurajezi [i conteaz`
foarte foarte mult s` îi spui…”Bravo, bine, e[ti nemaipomenit”. 
(...)
Încerc s` nu fac nominaliz`ri în clas` când îi chem la [edin]ele cu p`rin]ii [i îi
aduc la lec]iile deschise, fiecare st` lâng` copilul lui, am foarte mare grij` ca
cel care nu [tie [i este în urm` cu 10 pa[i cu alfabetul s` îl pun s` r`spund` la
întreb`rile orale pe marginea unui text. El r`spunde în prima etap` a lec]iei,
deci nu se vede c` de fapt nu [tie s` scrie [i s` citeasc`. S` r`spund` oral la
întreb`ri, vin ceilal]i care citesc lec]ia [i practic au participat la clas` [i p`rintele
`la pleac` mul]umit [i implicat c` nu l-ai umilit, nu i-ai umilit copilul, cred c`
asta doare foarte tare, s` îi spui c` „Copilul t`u este prost”... cred c` poate s`
fie prost, handicapat [i ultimul… [i el nu [tie, [tie, dar s` îi spui tu, cred c`
este foarte dureros. Nu îi zic atunci… nu am niciun fel de probleme (jude]ul
Bra[ov, interviu cadru didactic).



e) implicarea p`rin]ilor romi în educa]ia copiilor

Am dorit s` acord`m o aten]ie sporit` ideii conform c`reia „p`rin]ii
romi nu-[i trimit copiii la [coal`”. Rezultatele din chestionarele aplicate
copiilor indic` faptul c` ponderea p`rin]ilor care vin la [coal`, se intereseaz`
de activitatea [colar` a copiilor [i î[i încurajeaz` copiii s` înve]e mai bine este
de aproximativ 90% din p`rin]i. Din datele ob]inute ca r`spuns la întrebarea
„P`rin]ii te încurajeaz` s` înve]i mai bine?”, rezult` c` p`rin]ii care îi
încurajeaz` pe copii la înv`]`tur` sunt de aproape zece ori mai numero[i
decât cei care nu fac acest lucru. 

Pe de alt` parte, 9% din copii afirm` c` decizia ca ace[tia s` nu mai
frecventeze cursurile le apar]ine p`rin]ilor. Lipsa de interes a unora din p`rin]i
fa]` de educa]ie reiese [i din interviurile cu cadrele didactice, mediatorii [colari
abordând [i ei aceast` tem` în interviuri. Ca [i în cazul c`s`toriilor timpurii,
lipsa de interes a p`rin]ilor fa]` de educa]ia copiilor pare îns` a fi
supraestimat`. 

De asemenea, din chestionarele aplicate copiilor rezult` c` 26% din
p`rin]i sau alte rude vin adeseori la [coal` s` discute cu cadrele didactice,
63% vin „câteodat`”, [i doar 11% nu viziteaz` deloc institu]ia [colii. Interesul
pentru progresul [colar al copiilor este puternic corelat cu gradul de
alfabetism al p`rin]ilor: astfel, în rândul p`rin]ilor analfabe]i, sunt de aproape
5 ori mai numero[i aceia care nu viziteaz` deloc [coala, comparativ cu p`rin]ii
cu un grad de alfabetism ridicat, în rândul c`rora propor]ia este invers`. În
cazul acestora, p`rin]ii care vin adeseori la [coal` sunt de aproape 5 ori mai
numero[i decât cei care nu vin deloc. În ciuda acestui comportament, reiese
totu[i c` [i în rândul p`rin]ilor analfabe]i, sunt de 3 ori mai numero[i
p`rin]ii care manifest` o atitudine pozitiv` fa]` de educa]ie, încurajându-[i
copiii s` înve]e mai bine. Este cert îns` c` în rândul p`rin]ilor cu un grad
ridicat de alfabetism, acest raport este de 13 la 1, în favoarea celor care î[i
încurajeaz` copiii s` înve]e mai bine. Atitudinea fa]` de înv`]`tur` este de
asemenea corelat` [i cu mediul: 95% din p`rin]ii din mediul urban î[i
încurajeaz` copiii s` înve]e mai bine, procent care scade la 90% în mediul
rural. În sine, aceste rezultate nu sunt surprinz`toare, confirmând faptul c`
transmiterea valorilor legate de educa]ie este intergenera]ional`,
comportamentul copiilor tinzând s`-l perpetueze, cel pu]in într-o anumit`
m`sur`, pe cel al p`rin]ilor.

Din rezultate reiese ponderea ridicat` a p`rin]ilor care î[i încurajeaz`
copiii s` aib` performan]e [colare mai bune (91% din p`rin]i), fa]` de cei
doar 9% din p`rin]i care nu î[i manifest` sprijinul fa]` de performan]ele
[colare ale copiilor lor. Corelate cu datele care arat` c` doar 11% din p`rin]ii
romi nu efectueaz` niciodat` vizite la [coal`, aceste rezultate invalideaz`
puternic ideea c` majoritatea p`rin]ilor romi nu s-ar interesa de educa]ia
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copiilor. Din nou, avem de-a face cu vizibilitatea mult mai accentuat` a unui
fenomen rar, dar perceput ca negativ (lipsa de interes a p`rin]ilor fa]` de
educa]ia copiilor), în compara]ie cu fenomene pozitive, cu frecven]` ridicat`,
dar care reprezentând norma cultural` nu sunt vizibile [i nu sunt eviden]iate
în discursul majoritarilor referitor la romi.

La acest nivel am identificat problematica slabei comunic`ri a institu]iei
[colare cu p`rin]ii, [i a lipsei unui limbaj comun între cadrele didactice [i unii
p`rin]i care, nefamiliariza]i cu mediul [colar, nu în]eleg întotdeauna modul
în care s-ar putea implica în activit`]ile [colii. La fel, cadrele didactice,
ignorând adesea realitatea zilnic` a multora din familiile rome, au dificult`]i
în a în]elege comportamentele unora din p`rin]i.

Caseta 12. Implicarea p`rin]ilor în educa]ia [colar` a copiilor, din perspectiva cadrelor
didactice

Un întreg set de întreb`ri adresate p`rin]ilor a urm`rit sondarea
atitudinilor lor fa]` de educa]ie. Astfel, întreb`ri diferite au fost adresate
deopotriv` p`rin]ilor care au copii în sistemul [colar, [i celor care au copii
necuprin[i în sistemul educativ113. Tabelele 7a [i 7b de mai jos prezint`
scorurile ob]inute de itemii din întreb`rile adresate p`rin]ilor. Atitudinile [i
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Nu [tiu... a[ vrea s`-i v`d cu ni[te studii absolvite sau [coli, dar mi-e foarte
greu s` cred, pentru c` p`rin]ii sunt un model pentru noi [i implicit [i pentru
ei. Când am venit la începutul anului [colar aici la gr`di, când au venit p`rin]ii
s`-i înscrie pe copii nu [tiau s`-[i completeze cererile, mi-au spus c` ei nu au
[coal`, majoritatea nu au nici patru clase [i au spus c` doresc, de aia vor s` îi
înscrie, doresc s` [tie copiii... m` gîndeam ooo, super... înseamn` c` o s`-i
ducem spre drumul cel bun. Nu s-a concretizat nimic din ce mi-au spus p`rin]ii.
Nu au venit nici la [edin]a cu p`rin]ii...(...). Au fost activit`]i de cur`]enie în
curtea gr`dini]ei, dar nu se implic` (jude]ul Arad, interviu educatoare).

Aicea n-a[ putea spune c` sunt mul]umit de participarea p`rin]ilor romi. O
parte dintre ei care într-adev`r se implic`, vin, urm`resc elevul s` vad` cum
înva]`, urm`resc situa]ia elevilor, dar avem [i care nu vin aproape deloc. Cam
cred c` sunt trei p`r]i: unii care se implic` foarte bine, unii care a[a [i a[a [i
unii deloc. Deci 2/3 care nu au o rela]ie foarte bun` cu [coala. Adic` nu au
implicare. Sigur c` dac` st`m s` analiz`m mai profund putem s` ne d`m
seama c` ei au o situa]ie dificil` material` acas`. Sunt oameni care î[i pun
probleme existen]iale. Se duc la lucru [i normal c` nu o s` abandoneze lucrul
s` vin` pe la [coal`. E cam dificil nu? Dac` ar fi s` ne punem în situa]ia lor
(jude]ul Gala]i, interviu director).

113 P`rin]ilor cu copii din ambele categorii li s-au aplicat ambele seturi de întreb`ri.



valorile fa]` de educa]ie exprimate de p`rin]ii cu copii [colariza]i sunt în
propor]ie de peste 90% pozitive, la to]i itemii. Putem observa c` scorurile
ob]inute la itemul „Particip la via]a [colar` a copiilor mei” (90% - da) confirm`
datele men]ionate în paragrafele precedente, date preluate din chestionarele
copiilor [i conform c`rora în jur de 90% din p`rin]i se intereseaz` de
activitatea [colar` a copiilor lor. Singurul item care ob]ine un scor ceva mai
moderat este „Sunt mul]umit(`) de [coala copiilor mei”, unde 86% din
responden]i au optat pentru varianta de r`spuns „da”, iar 11% au afirmat c`
nu sunt mul]umi]i.

Tabel 7a. Scorurile ob]inute la întreb`rile referitoare la atitudinea fa]` de educa]ie a
p`rin]ilor cu copii {COLARIZA}I
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Pentru p`rin]ii cu copii {COLARIZA}I

Itemi Da (%) Nu (%) Nu [tiu (%)

Educa]ia este important`. 98 1 1

Merit` s` facem sacrificii în a[a fel 
încât copiii s` mearg` la [coal`. 97 1 2

Copiii vor s` mearg` la [coal`. 95 4 1

Copiii mei se vor descurca mai 
u[or în via]` dac` merg la [coal`. 94 1 5

Particip la via]a [colar` a copiilor mei. 90 9 1

M` intereseaz` rezultatele [colare 
ale copiilor mei. 95 3 2

{coala îi preg`te[te pe copii pentru via]`. 92 3 5

Sunt mul]umit(`) de [coala copiilor mei. 86 11 3



Tabel 7b. Scorurile ob]inute la întreb`rile referitoare la atitudinea fa]` de educa]ie a
p`rin]ilor cu copii NE{COLARIZA}I

În cazul p`rin]ilor copiilor ne[colariza]i, am ob]inut scoruri interesante:
90% din p`rin]i afirm` c` doresc s`-[i trimit` copiii la [coal`, 81% cred c`
[coala îi poate preg`ti pe copii pentru via]`, iar 83% sunt de acord cu
afirma]ia conform c`reia copiii s-ar descurca mai u[or în via]` dac` ar merge
la [coal`. În acela[i timp, 52% din responden]i î[i declar` dezacordul fa]` de
afirma]ia conform c`reia educa]ia de acas` este suficient` pentru copiii lor.
Din toate aceste scoruri se desprinde ideea c` p`rin]ii copiilor necuprin[i în
sistemul de înv`]`mânt afirm` atitudini pozitive fa]` de educa]ie, idee înt`rit`
de scorul pozitiv de 92% ob]inut de itemul „Educa]ia este important`”.
Desigur c` factorul de dezirabilitate a r`spunsurilor poate influen]a drastic
scorurile ob]inute de aceste dou` serii de itemi. Ceea ce ni se pare îns` demn
de subliniat este faptul c` aceste date vin în sprijinul ipotezei noastre
conform c`reia ideea c` majoritatea p`rin]ilor romi au atitudini negative
fa]` de educa]ie ]ine mai mult de construc]ia stereotipurilor negative
fa]` de minoritatea rom` decât de atitudinea real` a romilor fa]` de
educa]ie.

În Caseta 13 am sintetizat câteva r`spunsuri din interviurile cu cadrele
didactice, care vin în sprijinul ipotezei noastre. 
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Pentru p`rin]ii cu copii NE{COLARIZA}I

Itemi Da (%) Nu (%) Nu [tiu (%)

Educa]ia este important`. 92 3 5

Ne este greu cu banii dac` merg 
copiii la [coal`. 85 11 4

Copiii vor s` mearg` la [coal`. 64 28 8

Copiii mei s-ar descurca mai u[or în 
via]` dac` ar merge la [coal`. 83 12 5

Dac` eu a[ fi mers la [coal` [i copiii 
mei ar fi mers acum la [coal`. 65 10 25

Educa]ia pe care le-o d`m noi copiilor 
este suficient`. 31 52 17

{coala îi preg`te[te pe copii pentru via]`. 81 6 13

Vreau s`-mi trimit copiii la [coal`. 90 4 6



Caseta 13. P`rin]ii romi se implic` în educa]ia copiilor

Din ultimul citat reiese ideea de timiditate a unora din p`rin]ii romi de
a se implica în via]a [colar` a copiilor. Acea „tendin]` de a se izola”, de a veni
[i a sta „într-un col]” reproduce probabil experien]a pe care p`rin]ii au tr`it-o
ei în[i[i în parcursul lor [colar, care a l`sat urme profunde [i de care este greu
s` se desprind` chiar [i la vârsta adult`. Putem presupune c` în cazul p`rin]ilor
cu un nivel sc`zut de educa]ie, care au abandonat sistemul de înv`]`mânt
timpuriu, lumea [colii este simbolul unor experien]e nu întotdeauna pozitive.
Dac` în zilele noastre, copiii romi sunt marginaliza]i, putem formula ipoteza
c` [i p`rin]ii lor au beneficiat de acela[i tip de tratament, prin care, probabil,
[i-au pierdut încrederea în sistemul de înv`]`mânt. 
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Ca [i reprezentant s` zic a[a al [colii dar [i a comunit`]ii avem mediatorul
[colar [i de asemeni aproape, cel pu]in cu cei mici de la gr`dini]`, p`rin]ii vin
în fiecare zi în curtea [colii, î[i aduc copiii, discut`, întreab`, cu educatoarea
ce se întâmpl`, dac` sunt probleme [i la fel [i la celelalte clase. Nu este zi în
care s` nu fie cel pu]in 10-15 p`rin]i în curtea [colii cu întreb`ri, nel`muriri [i
a[a mai departe, pe care le rezolv`m (jude]ul Gala]i, interviu director).

Exact ca [i ceilal]i p`rin]i, sunt s`ritori, sunt interesa]i de progresele copiilor,
în serb`rile pe care le avem de foarte multe ori sunt în roluri principale, dac`
copilul are dic]ie, dac` are personalitate, dac` are jocul de scen` adecvat [i
este preg`tit pentru rolul respectiv, niciodat` nu s-a f`cut... este rom [i nu va
putea ocupa un rol important de exemplu, [i atunci p`rintele dac` e vorba de
rom exact aceia[i pa[i îi face ca [i oricare p`rinte. Îi procur` costumul, se
intereseaz`, face tot ce poate pentru ca [i copilul lui s` fie aidoma celorlal]i,
sau chiar s` ias` în eviden]` (jude]ul Cluj, interviu director).

Dac` v` referi]i la p`rin]i sunt implica]i în general în activit`]ile în care sunt
implica]i [i ceilal]i p`rin]i din [coal`, particip` la activit`]i extracurriculare,
sunt invita]i... (jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

La activit`]ile extracurriculare, dac` au fost spectacole, p`rin]ii au venit s`-[i
sus]in` copiii. În general au venit [i de etnie rom` [i de etnie român`. Sau la
[edin]ele cu p`rin]ii, sigur, acolo au trebuit s` vin` to]i. La serb`rile [colare
sau la orice alte activit`]i. În general îi invit`m pe p`rin]i dac` e cazul (jude]ul
Arad, interviu cadru didactic).

Eu consider c` dac` sunt implica]i, vin… poate trebuie s` tragi de ei ca s` îi
integrezi c` altfel au tendin]a de a se izola, vin [i stau într-un col], dar dac`
tu ca [i cadru coordonezi [i-i implici [i au drepturi egale [i nu discrimin`ri (...).
Dac` îi atragi, îi implici, nu ai probleme, vin [i fac... eu una nu am… (jude]ul
Bra[ov, interviu cadru didactic).



Pentru a reveni la atitudinea p`rin]ilor fa]` de educa]ie, interesant este
c` în rândul p`rin]ilor cu copii ne[colariza]i, doar 64% din responden]i au
r`spuns afirmativ la itemul „Copiii vor s` mearg` la [coal`”. Dac` ne raport`m
la motivele invocate de copii pentru abandonul [colar, exist` într-adev`r o
reticen]` psihologic` a unora dintre copii de a reintegra sistemul de
înv`]`mânt, cifrat` la 28% din copii (procent identic cu cel ob]inut de afirma]ia
„Copiii nu vor s` mearg` la [coal`”, din chestionarele aplicate p`rin]ilor). 

La fel, un scor mai redus a ob]inut [i itemul „Dac` eu a[ fi mers la [coal`
[i copiii mei ar fi mers acum la [coal`”, [i anume 65% de r`spunsuri afirmative,
ceea ce denot` c` aproximativ o treime din responden]i nu stabile[te leg`tura
dintre propriul parcurs [colar [i influen]a pe care acesta o exercit` asupra
experien]ei [colare a copiilor. 

f) practici ale [colilor pentru prevenirea [i combaterea
abandonului [colar

Un ultim aspect pe care dorim s`-l eviden]iem aici este prevenirea [i
combaterea abandonului [colar, a[a cum rezult` din practica unit`]ilor de
înv`]`mânt incluse în studiu.

Problema de definire a abandonului [colar eviden]iat` la începutul
acestei sec]iuni are o implica]ie major` la nivelul practicii educa]ionale,
deoarece din modul în care este definit abandonul [colar decurg [i
eventualele strategii de prevenire a acestui fenomen indezirabil.

Din literatura de specialitate se desprinde ideea, men]ionat` în capitolul
1, c` abandonul [colar nu este decât vârful unui aisberg, încheierea unui
parcurs resim]it de elev ca e[ec personal, ca inadecvare la mediul social
exterior; abandonul este evenimentul care puncteaz` desprinderea progresiv`
a elevului de mediul [colar, pân` în momentul când lipsa de motiva]ie atinge
nivelul critic [i elevul ia decizia s` p`r`seasc` sistemul de înv`]`mânt114.
A[adar, o strategie de prevenire efectiv` a abandonului [colar ar trebui s` se
concentreze pe identificarea elevilor în situa]ie de risc, cu mult înainte de
evenimentul p`r`sirii institu]iei [colare.

La întrebarea „Cum ac]ioneaz` institu]ia atunci când exist` riscul
abandonului [colar în cazul unui elev?”, r`spunsurile au denotat în primul
rând faptul c` nu exist` o strategie efectiv` de prevenire a acestui
fenomen, [i c` atunci când [coala ia ac]iune, aceasta se întâmpl` de regul`
dup` evenimentul de p`r`sire a sistemului [colar, atunci când daunele
psihologice sunt deja foarte ridicate [i situa]ia nu este u[or reversibil`.
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114 În acest sens, a se vedea Hatos, A., Riscul abandonului [colar la adolescen]ii din [colile urbane:
între constrângeri structurale [i climat organiza]ional, Analele Institutului de Istorie „G. Bari ”
din Cluj Napoca, Series Humanistica, tom VI, 2008, p. 177-192, p. 177.



Studiul de impact al programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru
grupuri dezavantajate” men]ioneaz` c` 88,6% din cadrele didactice
intervievate consider` c` modul în care [coala încearc` s` previn` abandonul
s-a îmbun`t`]it în urma programului115. În nici unul din interviurile realizate
în cadrul cercet`rii de fa]` nu reiese o strategie coerent` de prevenire [i
combatere a abandonului [colar construit` pe baza unei în]elegeri
profunde a fenomenului. Metodologic vorbind, o întrebare de tipul celei
incluse în studiul de impact PHARE („Considera]i c` modul în care [coala
încearc` s` previn` abandonul s-a îmbun`t`]it, a r`mas la fel sau s-a
înr`ut`]it?”) are [anse mult mai ridicate de a primi un r`spuns distorsionat
de efectul de dezirabilitate decât întrebarea „Cum ac]ioneaz` institu]ia
dumneavoastr` pentru prevenirea [i combaterea fenomenului de abandon
[colar?”, pe care am inclus-o în studiul de fa]`. Cu alte cuvinte, este mult mai
u[or ca un respondent s` r`spund` „da” sau „nu” decât s` detalieze exact
cum ac]ioneaz` în anumite cazuri. 

Pentru a reveni la strategiile de prevenire [i combatere a abandonului
[colar, îngrijor`toare este ideea aplic`rii metodelor coercitive ca strategie
de ac]iune pentru prevenirea abandonului [colar, odat` cu implicarea
institu]iei poli]iei. Caseta 14 detaliaz` unele din r`spunsurile ob]inute de la
directorii [i cadrele didactice intervieva]i.
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115 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Programele PHARE „Acces la educa]ie pentru grupurile
dezavantajate”. Studiu de impact, Bucure[ti, 2009, p. 101.

M`suri speciale... s` anun]`m poli]ia [i eventual s` ne dea dân[ii sprijinul, [i
chiar acum ne-am sf`tuit cu colegii dac` nu reu[im noi s` reducem acest
absenteism vom cere sprijinul Prim`riei [i al poli]iei, bineîn]eles s` vedem ce
se poate face (jude]ul Arad, interviu director).

Anun]`m poli]ia, autorit`]ile locale, colabor`m pentru a încerca s`-l aducem
la [coal` sau s`-l orient`m spre [colile speciale cu frecven]` redus` (jude]ul
Arge[, interviu director).

Discut`m cu p`rin]ii... mergem acas`, discut`m cu p`rin]ii... Intervin [i
organele locale dac` noi cadrele nu avem posibilitatea s` îi l`murim... S` [ti]i
c` ei chiar s-au implicat... îi mai speriem cu o amend`... (jude]ul Dâmbovi]a,
interviu cadru didactic).

Sunt anun]a]i p`rin]ii prin intermediul poli]iei, dac` se constat` c` elevul are
multe absen]e pentru c` este re]inut de p`rin]i pentru exploatare (diverse
munci) p`rin]ii sunt amenda]i dar exist` un cerc vicios pentru c` amenzile
sunt anulate de Consiliul Local, p`rin]ii [tiu asta [i nu prea le pas` de amenzile
primite (jude]ul Arge[, interviu director).



Caseta 14. M`suri coercitive de combatere a abandonului [colar

Dac` abandonul [colar este considerat ca manifestarea unui disconfort
psihologic resim]it de elev pe o perioad` îndelungat`, este întrutotul
deplasat s` se recurg` la for]ele de ordine [i la ac]iuni coercitive pentru
a remedia abandonul, în loc s` se fac` apel la psihologi [i consilieri [colari.
Identificarea acestei „solu]ii” de c`tre administra]iile [colilor poate fi
considerat` simptomatic` pentru modul în care elevii în dificultate sunt
percepu]i: ca indivizi devian]i, pentru îndreptarea c`rora se consider`
necesar` interven]ia organelor de poli]ie. Din punct de vedere socio-
psihologic, exist` mari semne de întrebare asupra eficacit`]ii unei astfel de
abord`ri de tip poli]ienesc în ceea ce prive[te reducerea cauzelor psihologice
ale abandonului [colar. O abordare de acest tip dezv`luie faptul c`
fenomenul de abandon [colar nu este în]eles de c`tre cadrele didactice
care recurg la m`suri coercitive. 

Mai mult decât atât, „solu]ia” de apelare la for]ele de ordine reprezint`
o modalitate de a pasa responsabilitatea care revine [colii în a sprijini
elevii în dificultate. Asumarea rolului [colii de a monitoriza elevii, de a
identifica, în baza unui sistem de avertizare timpurie, cazurile cu risc ridicat
de dezangajare [colar` sau de e[ec, este întru totul absent` în marea
majoritate a interviurilor realizate. Cadrele didactice recurg doar la notarea
absen]elor [i a notelor în catalog, iar [coala nu ia m`suri de prevenire a
abandonului [colar decât dup` fenomenul de p`r`sire a sistemului. Nu s-a
men]ionat în niciun interviu metoda de lucru bazat` pe fi[ele de evaluare din
cadrul programelor de interven]ie personalizate. Aceste programe
individualizate, alc`tuite în mod ideal cu sprijinul unui psiholog sau consilier
[colar, diagnosticheaz` dificult`]ile specifice ale fiec`rui elev, detaliaz` planul
de ac]iuni necesare pentru remedierea acestora, evalueaz` impactul
remedierii [i recomand` ac]iuni viitoare, în vederea sprijinirii cât mai eficace
a elevului aflat în situa]ie de dificultate. 

Un alt aspect care a reie[it din interviurile cu cadrele didactice este
faptul c` adeseori nu exist` forme de comunicare intercultural`, [i nici
m`car de comunicare efectiv` cu familia. Unele cadre didactice afirm` c`
în caz de abandon [colar, se deplaseaz` în comunitate pentru a discuta cu
familia [i a-i convinge pe p`rin]i de importan]a educa]iei copiilor lor. Acest
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P`i în momentul în care vedem c` absen]ele încep s` se adune încerc`m s`
l`murim situa]ia, ne ducem, vorbim cu p`rin]ii, cu copilul, dac` este cazul, au
fost situa]ii când am apelat [i la poli]ie s` ne mai sprijine [i cam atât (jude]ul
Prahova, interviu director).



discurs este doar rareori precedat de tentativa de a în]elege în profunzime
cauzele abandonului [colar, cadrul social din care face parte elevul, situa]ia
de dificultate în care se afl` acesta. Nu s-au eviden]iat nici încerc`ri de
adaptare a discursului cadrelor didactice la realitatea familiei rome. În caseta
15 sunt redate câteva exemple gr`itoare în sprijinul ideii c` în]elegerea
fenomenului de abandon [colar nu este înc` adecvat`. 

Caseta 15. Fenomenul de abandon [colar nu este întotdeauna în]eles

În unele cazuri, trebuie reamintit faptul c` afirma]ia conform c`reia
cadrele didactice se deplaseaz` în comunitate pentru a discuta cu familia în
caz de abandon [colar trebuie privit` cu rezerva c` efectul de dezirabilitate a
r`spunsurilor, discutat în capitolul 2116, poate introduce distorsiuni importante
la nivelul discursului responden]ilor, a[a cum au remarcat [i operatorii de
teren. Unele r`spunsuri sunt evident cosmetizate, altele folosesc limbajul de
lemn, iar în unele cazuri se observ` c` r`spunsurile sunt mai mult de ordin
ipotetic, nereflectând neap`rat ac]iunile reale ale institu]iei [colii în situa]ii
problematice. În caseta 16 prezent`m câteva citate care în opinia noastr`
tr`deaz` tendin]a de cosmetizare a unora din r`spunsuri.
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La copiii mai mici, mai avem [anse. La copii mai mari (12 ani sau mai mult)
nu mai putem face mare lucru. Sunt [i cazuri în care copilul ar veni la [coal`
dar nu îi este permis de c`tre p`rin]i, dar sunt [i cazuri tocmai contrare. Nu
[tim care este adev`rul. Când vorbim cu copilul el spune c` ar veni dar nu este
l`sat c` este treab` de f`cut, când vorbim cu p`rintele el ne r`spunde c` î[i
trimite copilul la [coal` dar acesta nu vrea s` mearg` (jude]ul Covasna,
interviu director).

Cel mai trist este faptul c` în cazul abandonului [colar nu mai putem interveni
de niciun fel. 
Nici mediatorul [colar [i nici noi nu mai putem face mare lucru în momentul
în care elevii ajung la vârsta de 12- 14 ani. Nu [tiu care este motivul dar la
aceast` vârst` deja cei mai mul]i se consider` maturi [i cred c` le este ru[ine
s` mearg` la [coal` dup` aceast` vârst`. Exist` posibilitatea aplic`rii unor
amenzi în cazul în care elevul nu frecventeaz` [coala, dar consider c` aceasta
nu este o solu]ie în acest caz. Altfel trebuie convin[i elevii [i familiile acestora
despre importan]a [colii. Deocamdat` nu v`d modalitatea de rezolvare a
acestei probleme (jude]ul Covasna, interviu director).

116 Paginile 40-41.



Caseta 16. Tendin]e de cosmetizare a r`spunsurilor

Chiar dac` abandonul [colar este unul din punctele nevralgice asupra
c`rora programele [i proiectele în domeniul educa]iei s-au concentrat în
ultimii ani, exist` [i alte forme de neparticipare la înv`]`mânt care merit` cel
pu]in tot atât de mult` aten]ie. De cele mai multe ori, fenomene precum
absenteismul [i nepromovarea nu sunt decât precursorii abandonului [colar
în sine, simptome ale unor probleme adânci asupra c`rora trebuie s` se
intervin` din timp pentru prevenirea abandonului. În cele ce urmeaz` vom
aborda rezultatele cercet`rii de fa]` în ceea ce prive[te aceste fenomene.

3.2.2. Absenteismul

Consider`m absenteismul ca fiind una din formele disimulate de
neparticipare la sistemul de înv`]`mânt117. Elevul cu grad de absenteism
ridicat este cuprins formal în sistemul de înv`]`mânt, îns` [colarizarea sa nu
d` rezultatele a[teptate, printre altele din cauza lipsei de continuitate în
frecventarea cursurilor. 

Aproximativ 10 % din copii intervieva]i afirm` c` lipsesc „des” de la
[coal`. Dintre ace[tia, 53% sunt b`ie]i, iar 77% apar]in mediului rural. 

Printre motivele afirmate pentru absen]ele dese de la [coal` predomin`
cele de ordin economic (57%, din care 26% din cauza desf`[ur`rii unor
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Urm`rim cauzele care-l determin` pe copil s` absenteze, încerc`m s`
constituim o comisie de monitorizare a absen]elor la nivel de unitate, le putem
da chestionare atât pentru copii cât [i pentru p`rin]i [i solicit`m sprijinul
psihologului, dac` îl avem. În unitatea noastr` nu exist` un astfel de psiholog
(jude]ul Vaslui, interviu cadru didactic).

Întrebare: Cum ac]ioneaz` institu]ia atunci când exist` riscul
abandonului [colar în cazul unui elev?
Prin întâlniri mai dese cu p`rin]ii, mers la domiciliu [i încercare de convingere
a faptului c` [coala este important`.

Întrebare: Cum proceda]i dup` ce observa]i c` un elev este în situa]ie
de abandon [colar?
Prin întâlniri mai dese cu p`rin]ii, mers la domiciliu [i încercare de convingere
a faptului c` [coala este important` (r`spuns identic ca cel furnizat pentru
riscul abandonului [colar) (jude]ul Ia[i, interviu director).

117 Jig`u, M. (coord.), Înv`]`mântul rural din România: condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare,
Bucure[ti, 2000, p. 122.



activit`]i lucrative, 25% din cauz` c` au în grij` fra]i mai mici, 6% pentru c`
nu de]in mijloacele materiale necesare pentru a acoperi costurile colaterale
ale educa]iei). 14% afirm` c` lipsesc des de la [coal` din cauza distan]ei mari
fa]` de [coal`, sau a faptului c` pe timp de iarn` sau ploios drumul devine
impracticabil. 7% din absenteism se datoreaz` problemelor de s`n`tate. Un
ultim segment de 20% afirm` drept cauze ale absen]elor frecvente motive
de tipul „nu îmi place la [coal`, nu m` pot scula diminea]a, stau acas`”. La
fel ca [i în cazul abandonului [colar, reiter`m ideea c` în spatele acestor
afirma]ii este posibil s` se reg`seasc` unele cauze mai profunde ale reticen]ei
copiilor de a frecventa [coala în mod regulat, cauze legate de un anumit
disconfort psihologic.

Factori determinan]i ai absenteismului (dintre aspectele direct legate
de [coal`) sunt frecven]a vizitelor familiei la [coal`, [i aprecierea copilului fa]`
de [coal`, în general, fa]` de cadrele didactice, [i fa]` de propriile rezultate
[colare (cf tabelul XVIII din anexa 2). Se desprinde de aici ideea c` un climat
prietenos în [coal` este de natur` s` reduc` fenomenul absenteismului, [i,
implicit, [i al abandonului [colar. Cât despre factorii determinan]i ai
absenteismului din afara [colii, corela]ii statistic semnificative exist` între
frecven]a absen]elor [i gradul de alfabetism al p`rin]ilor, [i, ceva mai pu]in
marcate, cu realizarea de venituri de c`tre mam`118. 

Ca [i în cazul abandonului [colar, nu reies strategii clare ale institu]iilor
[colare de prevenire a absenteismului. Interesant este c` studiul de impact al
programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate” relev`
c` „modul în care [coala se intereseaz` de cauzele absen]elor” a cunoscut
îmbun`t`]iri, a[a cum men]ioneaz` 87,9% din cadrele didactice
intervievate119. Din interviurile noastre nu au reie[it care ar fi aceste
îmbun`t`]iri în [colile incluse în studiul nostru (printre care exist` [i [coli care
au participat la programele PHARE). Dimpotriv`, concluzia ce se desprinde
din interviurile cu cadrele didactice este tocmai lipsa unor strategii de
prevenire a absenteismului.

Mai grav, revine ideea de recurgere la for]ele de ordine pentru
prevenirea absenteismului, ceea ce, din nou, ca [i în cazul abandonului [colar,
denot` slaba în]elegere a fenomenului, pasarea responsabilit`]ii c`tre institu]ii
din exteriorul [colii, [i o abordare care nu are nimic din caracterul incluziv pe
care [coala ar trebui s`-l cultive. Copilul care absenteaz` este „dus la sec]ie”
de la o vârst` fraged` [i obi[nuit, încetul cu încetul, cu ideea c` este deviant. 
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118 Cf. tabelul XIX din anexa 2.
119 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Programele PHARE „Acces la educa]ie pentru grupurile

dezavantajate”. Studiu de impact, Bucure[ti, 2009, p. 101.



Pentru el, a fi privit ca un delincvent risc` s` devin` la un moment dat
o stare de normalitate de natur` s`-l exclud` permanent din societate:
„[P]rim`ria se implic`, poli]ia la fel, dac` avem probleme cu absenteismul cu copiii
d`m numele [i copiii sunt du[i la sec]ie, iar noi suntem anun]ati sau p`rin]ii sunt
adu[i la [coal`”120. 

3.2.3. Nepromovarea

O alt` form` mascat` de neparticipare efectiv` la educa]ie este
nepromovarea (repeten]ia). Ca [i în cazul absenteismului, este vorba de o
participare defectuoas` a elevului la procesul educativ, de o inadecvare între
cerin]ele sistemului [i preg`tirea de care poate dispune elevul pentru a
r`spunde pozitiv acestor cerin]e. Vom discuta mai pe larg fenomenul de
nepromovare în rândul romilor cu ajutorul datelor desprinse din surse
multiple de informa]ii. 

Din datele raportate de [colile incluse în studiul de fa]`, rata de
nepromovare (num`rul de elevi care au repetat anul în 2008-2009, din
num`rul total de elevi) se situeaz` în jurul valorii de 8,9%, calculat` pe totalul
elevilor din 2008-2009. La fete, rata nepromov`rii se situeaz` în jurul valorii
de 7,9%, iar la b`ie]i aceasta este de 10,4%. 

În cercet`ri anterioare s-a demonstrat c` rata nepromov`rii în rândul
romilor este semnificativ superioar` valorilor înregistrate la nivelul popula]iei
majoritare121. Dac` ne referim strict la elevii romi, în rândul acestora rata
nepromov`rii este de 15%, conform datelor din [colile incluse în studiul de
fa]`. Se observ` de asemenea diferen]e marcate între datele dezagregate pe
gen (din totalul de fete rome, 13% au repetat anul, iar din totalul de b`ie]i
romi, 18%). Astfel, 59% din romii nepromova]i în anul 2008-2009 sunt b`ie]i,
iar 41% fete. Se poate observa deci c` datele referitoare la rata nepromov`rii
în rîndul romilor reprezint` valori aproape duble fa]` de rata de nepromovare
calculat` pe totalul elevilor. O alt` serie de date îngrijor`toare se refer` la
ponderea copiilor romi nepromova]i în anul 2008-2009. Astfel, mai bine de
trei sferturi din totalul copiilor nepromova]i în anul 2008-2009 în [colile
din studiu sunt de etnie rom` (mai exact, 76% din b`ie]i [i 77% din fete)122. 
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120 Interviu mediator [colar, jude]ul S`laj.
121 Fleck, G., Rughini , C., (ed.), Vino mai aproape. Incluziunea [i excluziunea romilor în societatea

româneasc` de ast`zi, Bucure[ti, 2008, p. 158.
122 Este interesant de men]ionat c` studiul de impact al programelor PHARE „Acces la educa]ie

pentru grupuri dezavantajate” a relevat faptul c` în [colile pilot PHARE din e[antionul studiat,
ponderea romilor din totalul de elevi nepromova]i este de 86%, procent mai ridicat decât în
cazul nostru (Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Programele PHARE „Acces la educa]ie
pentru grupurile dezavantajate”. Studiu de impact, Bucure[ti, 2009, p. 93).



Distribu]ia valorilor ratei de nepromovare în func]ie de media de 8,9%
calculat` în baza datelor noastre coreleaz` în mod statistic semnificativ cu
ponderea de elevi romi din [coal`. Cu alte cuvinte, cu cât ponderea de elevi
romi este mai ridicat`, cu atât cre[te [i probabilitatea ca rata de nepromovare
s` fie situat` la valori superioare mediei calculate în baza datelor noastre.
Graficul 22 arat` dinamica [colilor cu pondere important` de elevi romi în
ceea ce prive[te nepromovarea. De asemenea, din modelul de regresie liniar`
prezentat în tabelul XVII din anexa 2, reiese c` ponderea de elevi romi este
variabila care explic` cel mai bine varia]ia ratei de nepromovare. 

Graficul 22. Rata nepromov`rii în func]ie de ponderea de elevi romi

Din cele de mai sus, reiese c` abandonul [colar [i nepromovarea iau
amploare în [colile cu o pondere ridicat` de elevi romi, spre deosebire de cele
cu procente mai sc`zute de etnici romi, ceea ce se poate sus]ine [i din punct
de vedere statistic. Astfel, testele confirm` ipoteza c` indicatorii de output
abandonul [colar [i nepromovarea sunt corelate cu ponderea de elevi
romi din [coli.

În lumina recentelor schimb`ri de paradigm` în teoria educa]iei, care
pun accentul pe responsabilitatea [colii în reu[ita [colar` a elevilor, procentul
ridicat de nepromovare în rândul romilor tr`deaz`, din punctul nostru de
vedere, dou` aspecte pe care dorim s` le aducem în dezbatere. Pe de o parte,
din rata crescut` de nepromovare în rândul romilor se întrevede o inadecvare
a con]inuturilor pedagogice din punct de vedere intercultural. Dup` cum
[i unele cadre didactice au relevat acest lucru, în]elegerea între [coal` [i
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comunit`]ile de romi, bazat` pe cunoa[terea [i acceptarea valorilor
reciproce, las` în multe cazuri de dorit, iar acest lucru nu se poate imputa
doar romilor, a[a cum las` de în]eles critica adresat` p`rin]ilor romi de c`tre
cadre didactice insuficient preg`tite în domeniul comunic`rii interculturale.
Caseta 17 prezint` câteva citate desprinse din interviurile cu cadrele didactice
[i de sprijin, din care reiese cu insisten]` ideea de necesitate a unor form`ri
în domeniul intercultural care s` contribuie la o mai bun` în]elegere a romilor
de c`tre cadrele didactice.

Caseta 17. Necesitatea de instruire în domeniul comunic`rii interculturale 

3.2.4. Necuprinderea în sistemul de înv`]`mânt

Cuprinderea în sistemul de înv`]`mânt, m`surat` în Raportul asupra
st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt cu ajutorul indicatorului ratei brute
de cuprindere123, este definit` ca fiind participarea la sistemul de înv`]`mânt,
fie la nivelul etapelor obligatorii, fie al celor facultative (etapa pre[colar`,
nivelul liceului [i cel al înv`]`mântului superior), a persoanelor cuprinse între
3 [i 29 de ani. La nivel na]ional, statisticile în ceea ce prive[te rata brut` de
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Cadrele didactice nu au capacitatea de a în]elege, de a lucra cu copii de etnie
rom`, nu [tiu de unde vin copiii romi, nu [tiu c` ace[tia nu au beneficiat de
acela[i ajutor ca [i copiii maghiari [i nu sunt în]ele[i (jude]ul Covasna, interviu
mediator [colar).

M` gândesc la ceea ce am spus [i anterior, cadrele didactice noi care nu [tiu
cum s`..., n-au fost formate. Înv`]`mântul universitar nu este, nu formeaz`,
revin, a[a cum [i manualele sunt pentru un nivel înalt, pentru elevi buni, la fel
preg`tirea pedagogic` nu este pentru toate grupele de elevi ci pentru elevii
buni [i atunci sunt inadapta]i prima dat`, nu [tiu cum s` lucreze cu elevii,
trebuie s` îi form`m. Cei care sunt noi veni]i trebuie forma]i în sensul `sta...
Legat de problemele noastre stricte ale [colii, este o comunicare mai dificil` cu
familiile rome, mai dificil`. Aici era cazul s` avem mediator [colar de exemplu.
Aici ar fi probleme (jude]ul Gala]i, interviu director).

De ce cursuri a]i dori s` beneficia]i în viitor?
Cred c` a[ dori ceva în leg`tur` cu mediatorii [colari sau cum atragem
comunitatea ca s` colabor`m mai bine cu p`rin]ii de etnie rrom` (jude]ul
Arad, interviu cadru didactic).

123 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 52.



cuprindere sunt deformate de faptul c` în clasa I pot intra [i copiii de 6 ani,
[i cei de 7 ani, ceea ce conduce la valori ale ratei brute de cuprindere care
uneori dep`[esc 100%124. Or, aceste valori nu reflect` neap`rat [i realitatea
din teren, mascând uneori procente semnificative de copii necuprin[i în
sistemul de înv`]`mânt.

În primul rând, la nivel conceptual, consider`m c` este necesar`
diferen]ierea [i definirea clar` a diferitelor forme de neparticipare în sistemul
educativ. Astfel, este necesar s` distigem între:

− nefrecventarea gr`dini]elor de c`tre copiii pre[colari, la nivelul
înv`]`mântului facultativ;

− ne[colarizarea sau necuprinderea copiilor în sistemul de
înv`]`mânt obligatoriu, fiind aici vorba de copiii care nu au
frecventat niciodat` sistemul de înv`]`mânt obligatoriu;

− p`r`sirea timpurie a sistemului de înv`]`mânt, cuprinzând în
aceast` categorie pe cei care au finalizat perioada de înv`]`mânt
obligatoriu, necompletându-[i îns` studiile peste acest nivel. 

Este evident c` formele de necuprindere definite mai sus trebuie tratate
diferen]iat, având repercusiuni diferite asupra dezvolt`rii ulterioare a copilului
[i necesitând interven]ii diferen]iate la nivel de politici publice. 

Vom aborda în cele ce urmeaz` fiecare form` de neparticipare la
sistemul de înv`]`mânt în parte. 

a) nefrecventarea gr`dini]elor de c`tre copiii de vârst` pre[colar`

În chestionarele aplicate p`rin]ilor, ace[tia declar` un num`r de 500
de copii cu vârsta cuprins` între 3 [i 6 ani, din care 71% sunt cuprin[i în
sistemul de înv`]`mânt. Din cei 29% care reprezint` copiii care nu
frecventeaz` gr`dini]ele, 56% sunt b`ie]i, iar 44% fete. La nivel na]ional pe
anul 2009, din datele oficiale ale Ministerului Educa]iei125, participarea copiilor
între 3 [i 6 ani la sistemul de înv`]`mânt pre[colar este de ordinul a 77%
pentru b`ie]i [i 78% pentru fete, ceea ce reprezint` o rat` de cuprindere mai
ridicat` decât în cazul nostru. 

Motivele invocate pentru necuprinderea copiilor în sistemul de
înv`]`mânt pre[colar se refer` în special la vârsta timpurie a copilului,
considerându-se de cele mai multe ori c` este prea devreme ca acesta s`
integreze înv`]`mântul. Caseta 18 sintetizeaz` îns` o serie de idei desprinse
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124 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 58.

125 Idem, p. 52.



din interviurile cu cadrele didactice, din care reiese o anumit` tendin]` ca
participarea copiilor romi la înv`]`mântul pre[colar s` creasc` fa]` de anii
preceden]i. Din p`cate îns` nu putem corobora aceast` idee cu date statistice,
fiind necesar` m`surarea particip`rii copiilor romi la înv`]`mântul pre[colar
pe mai mul]i ani înainte de a putea concluziona asupra acestei ipoteze.

Caseta 18. Tendin]a cresc`toare de participare la înv`]`mântul pre[colar în rândul
romilor

104

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

Cum aprecia]i participarea copiilor romi la gr`dini]`?
În ultimii ani pot s` spun c` familiile lor con[tientizeaz` nevoia de a participa
copiii la gr`dini]` [i chiar frecventeaz` [i vin în num`r destul de mare la
gr`dini]`, în deosebi grupa preg`titoare atât pentru forma aceea de laptele [i
cornul, dar [i pentru c` î[i dau seama c` astfel se dezvolt` copilul [i reu[esc s`
ating` [i ei acele nivele pe care le v`d în jurul lor la celelalte familii (jude]ul
Cluj, interviu director).

Anul ̀ sta [participarea copiilor romi] e bun`, copiii vin la gr`dini]` cu absen]e
din ce în ce mai pu]ine (jude]ul Dâmbovi]a, interviu director).

Eu am în grup` [i copii romi [i e bine, vin la gr`dini]`, sunt curio[i la fel ca to]i
ceilal]i copii, nu se deosebesc de ceilal]i copii.

Îi motiva]i cumva pe copii s` vin` la gr`dini]`?
Da vin, nu am avut probleme s` nu vin`... vin la gr`dini]`... cel pu]in copiii
din grupa mea vin to]i.

A]i avut copii romi înscri[i [i s` nu vin` la gr`dini]` pân` acuma sau s`
fi venit dar mai rar?
Un b`ie]el am avut care anul trecut venea mai rar, dar anul acesta vine chiar
zilnic.

{i anul trecut de ce nu venea la gr`dini]`?
Se zicea c` nu are cine s`-l aduc`... anul ̀ sta mai are o sor` care este la [coal`
în clasa I [i acuma feti]a vine la [coal` [i el vine la gr`dini]` (jude]ul Cluj,
interviu educatoare).

Pot s` spun c` anul acesta am o frecven]` destul de bun`, deci nu pot s` spun
c` absenteismul este foarte mare. Acum e o perioad` când sunt r`celi, toat`
lumea e speriat` [i stresat` de grip`, dar de la începutul anului pot s` spun
c` nu am avut probleme foarte mari, deoarece zilnic spun ne întâlnim mâine,
v` a[tept, s` nu lipsi]i, mâine facem cutare lucru, s` încerc s`-i stimulez pe
copii [i pe p`rin]i s`-i aduc` (jude]ul Arad, interviu educatoare).



b) ne[colarizarea sau necuprinderea copiilor în sistemul de
înv`]`mânt obligatoriu

Din chestionarele aplicate copiilor rezult` un num`r de 15 copii care
nu sunt cuprin[i în sistemul de înv`]`mânt obligatoriu, ceea ce reprezint` un
procent de 2%. Din cei 15 copii identifica]i, cu vârsta de peste 7 ani, care nu
au frecventat niciodat` sistemul de înv`]`mânt, 9 sunt fete [i 6 b`ie]i.
Motivele invocate pentru nefrecventarea sistemului de înv`]`mânt sunt legate
majoritar de lipsa mijloacelor materiale (6 cazuri) [i de distan]a mare fa]` de
cea mai apropiat` unitate de înv`]`mânt (2 r`spunsuri), iar în 2 cazuri este
vorba de lipsa de interes a p`rin]ilor. În fine, 4 copii au afirmat pur [i simplu
c` „nu au fost înscri[i”, nefurnizând alte detalii, iar un copil nu a dorit s`
r`spund` la întrebare. 

În ceea ce prive[te procentul de copii necuprin[i declarat de unit`]ile
de înv`]`mânt, 70% din acestea raporteaz` o rat` de cuprindere de 100%.
Media ratei de necuprindere, calculat` ca pondere a copiilor necuprin[i în
sistemul de înv`]`mânt obligatoriu din totalul de copii (cei care nu sunt
înscri[i [i cei care sunt înscri[i) este de 2,4%, valori destul de apropiate de
cele ob]inute din chestionarele aplicate copiilor. De re]inut este [i faptul c`
aproape 11% din unit`]ile de înv`]`mânt nu au dispus la momentul colect`rii
informa]iilor de date referitoare la ponderea copiilor necuprin[i în sistemul
de înv`]`mânt, ceea ce denot` un anume grad de alienare a acestor unit`]i
de înv`]`mânt de mediul social în care func]ioneaz`. Faptul c` nu exist` astfel
de date la nivelul anumitor [coli denot`, pe de o parte, lipsa de comunicare
dintre acestea, ca institu]ie, [i comunit`]ile pe care le deservesc, [i pe de alt`
parte, lipsa strategiilor planificate de atragere a copiilor necuprin[i în
sistemul de înv`]`mânt. Atunci când problema nu este nici m`car
cuantificat`, neputându-i-se con[tientiza amploarea, procesul de solu]ionare
a acesteia este înc` departe.

c) p`r`sirea timpurie a sistemului de înv`]`mânt

Un motiv des invocat pentru abandonul [colar este terminarea a opt
clase, ceea ce pentru mul]i copii romi reprezint` fie nivelul de studii pe care,
din considerente materiale, nu-l pot dep`[i (în mediul rural, de exemplu,
familia nedispunând de mijloacele necesare spre a-[i trimite copiii la liceele
din mediul urban), fie scopul [colarit`]ii în sine. A[a cum reiese din numeroase
interviuri, unul din obiectivele formulate de copii este ob]inerea carnetului
de [ofer, pentru care este necesar` terminarea a cel pu]in opt clase.
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Este evident c` în medii socio-economice defavorizate, for]a de munc`
a tinerilor este solicitat` la o vârst` mult mai timpurie decât în mediile mai
favorizate, unde copiii pot urma ciclul de înv`]`mânt superior f`r` a se îngriji
de nevoile financiare ale familiei. În cazul comunit`]ilor incluse în studiul de
fa]`, îns`, nivelul de trai sc`zut este un obstacol structural în calea continu`rii
studiilor la nivel de liceu sau în ciclul superior. Astfel, 7 din cei 8 copii de peste
14 ani care au terminat opt clase [i au abandonat [coala, afirm` c` la baza
deciziei de a nu continua studiile au stat considerente de ordin material (lipsa
mijloacelor necesare pentru continuarea studiilor, necesitatea de a desf`[ura
activit`]i lucrative sau de îngrijire a fra]ilor mai mici). Caseta 19 prezint` citate
în sprijinul acestei idei, care confirm` de asemeni faptul c` în mediul rural,
problema p`r`sirii timpurii a sistemului de înv`]`mânt este cauzat` de factori
materiali [i în cazul familiilor s`race de neromi.

Caseta 19. P`r`sirea timpurie a sistemului de înv`]`mânt, din cauza condi]iilor
materiale
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Copiii no[tri sunt foarte interesa]i, particip` activ la procesul de educa]ie,
problema lor e c` nu au o continuitate, nu au o finalizare, nu î[i permit s`
fac` naveta la Zal`u sau la Baie Mare [i nici nu î[i permit s` stea la un c`min
[i atunci când termin` clasa a VIII-a, chiar dac` avem copii, educa]ia lor se
termin`.(...) [S]unt mul]i copii români care nu se duc mai departe tot din
aceea[i cauz` (jude]ul S`laj, interviu cadru didactic).

Ar trebui s` se fac` mult mai mult pentru ei, pentru c` în mare parte sunt copii
cu capacitate, sunt copii de[tep]i, copii care pot s` duc` mai departe destinele
României, este mare p`cat ca la un moment-dat lipsa banilor îi face s` r`mân`
acas`; când m` refer la lipsa banilor, în mare parte copiii de romi sunt
absolven]i a 8 clase primare, când [coala noastr` este situat` la 30 de km de
Craiova, s`-[i poat` continua un liceu este o problem` foarte mare din punct
de vedere financiar. Deci cred c` ar trebui f`cute programe, ar trebui concepute
burse de studiu, dar burse de studiu care s` cuprind` absolut tot de la cazare,
la deplasare, [i tot ce include costul de înv`]`mânt; deci asta cred c`… m`
rog, dac` eu a[ fi pe undeva în nivelul ministerului la a[a ceva m-a[ gândi
pentru copii. Deci înc` o dat` v` spun c` este mare p`cat, avem valori, cu
foarte mare greutate am câteva fete la nivel de comunitate care [i-au terminat
o facultate, dar cu costuri foarte mari [i mare efort din partea p`rin]ilor, ori în
comunitate nu to]i p`rin]ii au posibilitatea asta (jude]ul Dolj, interviu
mediator [colar).



În opinia unora dintre cadrele didactice [i mediatorii [colari intervieva]i,
un alt obstacol în calea continu`rii studiilor în cazul copiilor romi este lipsa
modelelor de succes bazate pe educa]ie, în comunit`]ile cuprinse în studiu.
Pentru a ilustra acest punct, 6 din cei 8 copii identifica]i în e[antion, care au
p`r`sit sistemul educativ dup` terminarea a opt clase afirm` c` modelul lor
în via]` este fie o figur` sportiv` sau din lumea spectacolului (fotbalist, sportiv,
cânt`re], actor), fie o persoan` din familia lor. Or, succesul în lumea sportiv`
sau a spectacolului nu depinde de nivelul de educa]ie, iar parcursul
educa]ional scurt al p`rin]ilor tinde s` influen]eze durata studiilor la copii. 

Caseta 20. Modalit`]i de motivare a copiilor pentru continuarea studiilor

Citatul de mai sus atinge un punct nevralgic: ideea c` sistemul de
înv`]`mânt din România nu ofer` suficiente perspective de integrare pe pia]a
muncii, iar pe de alt` parte, salariile sc`zute la care au acces grupurile
dezavantajate fac ca integrarea pe pia]a muncii s` nu ofere întotdeauna
garan]ia unui trai mai bun. Astfel, valoarea pe care educa]ia o reprezint`
pentru mediile defavorizate scade, din cauza unui proces de analiz` ra]ional`
cost-beneficiu. Costurile colaterale ridicate, investi]ia familiei necesar` pentru
prelungirea duratei studiilor, [i totodat` lipsa garan]iei c` acestea vor putea
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În acest moment, având câ]iva ani buni de activitate în spate, folosesc diverse
modalit`]i de convingere a copiilor [i a adul]ilor în favoarea educa]iei. De
exemplu am observat c` foarte mul]i copii [i tineri î[i doresc s` ob]in` în viitor
carnetul de [ofer [i le-am explicat c` în acest scop este necesar s` înve]e s`
scrie [i s` citeasc`, a[a c` în timpul liber pe lâng` alte activit`]i îi ajut s` se
preg`teasc` din legisla]ia rutier` pe cei care se înscriu la o [coal` de [oferi. De
asemenea le spun c` “vede]i, eu sunt b`trân [i a[a b`trân m-am apucat s`
înv`] carte”. 
(...)
Cel mai important factor de convingere este exemplul bun oferit de cineva.
Dac` membrii comunit`]ii v`d c` cineva a înv`]at [i ajunge s` tr`iasc` mai
bine [i mai u[or din aceast` cauz` atunci exist` tendin]a ca ceilal]i s` îi urmeze
exemplul (...). Consider c` pentru a schimba mentalitatea care exist` aici de
genera]ii (c` educa]ia nu conteaz` [i nu ne d` de mâncare), trebuie s` treac`
ani buni [i mai ales, cei care reu[esc s` termine o [coal` ar trebui s` aib` [i un
loc de munc` asigurat, adic` s` tr`iasc` mai bine, ca ceilal]i s` îi urmeze
exemplul. În cazul în care cineva merge la [coal` [i înva]` silitor [i con[tiincios,
iar în final ajunge tot acolo unde este unul care nu a mers la [coal` [i nu a
înv`]at, comunitatea î[i va bate joc de primul (jude]ul Covasna, interviu
mediator [colar).



fi amorsate în viitorul apropiat, conduc la ideea c` educa]ia nu justific`
investi]ia pe care o solicit`. Iar în cazul grupurilor defavorizate socio-
economic, efortul de a men]ine copiii în înv`]`mânt pe o durat` prelungit`
este considerabil mai ridicat decât în cazul altor segmente ale societ`]ii,
tocmai din cauz` c` for]a de munc` a tuturor membrilor familiei este necesar`
pentru men]inerea unui nivel minim de subzisten]`.

Este de la sine în]eles c` dimensiunea problemei dep`[e[te posibilit`]ile
de a fi solu]ionat` în viitorul apropiat. Ceea ce este îns` crucial, este ca
reforma educa]iei s` coreleze sistemul înv`]`mântului cu domeniul economic,
pentru o mai bun` adaptare la cerin]ele actuale ale pie]ei muncii, [i pentru a
le asigura [i celor din grupuri defavorizate „o educa]ie care s` îi ajute s` ob]in`
locuri de munc`”126. 

Cum coreleaz` rata necuprinderii cu ponderea de elevi romi înscri[i
într-o [coal`? Amintim c` din datele raportate de [coli, media ratei
necuprinderii în comunit`]ile incluse în studiu este de 2,4%. Este cert c`
num`rul [colilor care raporteaz` o rat` a necuprinderii sub medie r`mâne
superior num`rului de cazuri în care rata necuprinderii se situeaz` la valori
peste media calculat` în cercetarea de fa]`; acestea din urm` reprezint` 19%
din totalul [colilor care au furnizat date referitoare la rata de necuprindere.
Totu[i, dup` cum reiese din Graficul 23, exist` din nou tendin]a ca odat` cu
cre[terea ponderii elevilor romi din [coli s` creasc` [i num`rul de [coli cu o
rat` de necuprindere situat` peste media calculat` în studiul nostru. 

Graficul 23. Rata necuprinderii în func]ie de ponderea de elevi romi
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126 Interviu mediator [colar, jude]ul Covasna.
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Testele statistice nu confirm` varia]ia ratei de necuprindere în func]ie
de ponderea de elevi romi, îns` amintim c` multe [coli nu au de]inut date
referitoare la rata de necuprindere, ceea ce poate influen]a validitatea testelor. 

În ceea ce prive[te lipsa de corela]ie statistic semnificativ` a ratei de
necuprindere cu ponderea de elevi romi, acest lucru confirm` faptul c` acest
fenomen exterior procesului educa]ional în sine (este vorba de copii care nu
au fost niciodat` cuprin[i în sistemul de înv`]`mânt) nu este influen]at în mod
direct de ceea ce se întâmpl` în [coal`, contrar fenomenului de abandon
[colar. Aceasta vine în sprijinul teoriilor conform c`rora abandonul [colar
este cauzat în principal de calitatea procesului educativ din [coli. Cu alte
cuvinte, sistemul de înv`]`mânt este cel care poart` cea mai mare parte
din responsabilitatea pentru reu[ita [colar` a elevilor. 

Pe de alt` parte, infirmarea a[tept`rilor ca în [colile care deservesc
comunit`]i cu pondere ridicat` de romi s` existe [i o rat` a necuprinderii mai
semnificativ` decât în [coli cu pondere mai mic` de romi confirm` faptul c`
este probabil ca necuprinderea în rândul romilor s` fie totu[i un fenomen
marginal (pentru a reaminti cifrele, este vorba de o rat` medie de
necuprindere de 2,4% calculat` pe baza datelor furnizate de 68 de [coli, iar
din chestionarele aplicate copiilor rata de necuprindere se cifreaz` la 2%).

Sec]iunile precedente au confirmat în mare m`sur` ipoteza c` exist`
un deficit de calitate semnificativ mai mare în [colile frecventate majoritar de
elevi romi. Cifrele abandonului [colar [i ale ratei de nepromovare arat`
tendin]a de adâncire a deficitului calitativ în [colile cu pondere ridicat`
de elevi romi, ceea ce se poate sus]ine inclusiv din punct de vedere
statistic. Dimensiunile în care se înregistreaz` deficitul de calitate în procesul
educativ au tendin]a de a se întrep`trunde [i de a se influen]a reciproc. {colile
slab dotate din punct de vedere material sunt mai pu]in atractive pentru
cadre didactice bine calificate, iar dac` inputul educa]ional al cadrelor
didactice [i al dot`rilor materiale este insuficient, fenomenele de output –
abandonul [colar, nepromovarea, vor lua amploare. La rândul s`u, acest
proces va mic[ora [i mai mult atractivitatea acestor [coli, unde cu greu „se
poate face performan]`”. 

Din interviurile cu cadrele didactice, reiese c` [i în rândul acestora
exist` ideea de „[coli ale ]iganilor”, identificate cu un grad sc`zut de calitate,
atât a dot`rilor materiale, cât [i a actului educativ prestat de cadre. Caseta
21 prezint` câteva citate în acest sens.
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Caseta 21. „{coala ]iganilor”

Caseta 22 reia pe scurt concluziile celei de-a doua p`r]i a capitolului,
înainte de a trece la analiza calitativ` a fenomenului de discriminare în [colile
frecventate de elevii romi. 

Caseta 22. Concluzii ale sec]iunii referitoare la fenomenele de output al procesului
educativ
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(...) [N]oi avem [coala S., [coal` care prin tradi]ie era doar a elevilor romi,
numit` [coala ]iganilor, iar înv`]`torii de acolo nu erau primi]i s` predea aici,
considerând [i ei la rândul lor c` nu ofer` o educa]ie de calitate pentru to]i
copiii, deci era discriminare atât în rândul înv`]`torilor între ei [i pentru copii
(jude]ul Suceava, interviu director).

Am impresia c` se face o oarecare segregare fa]` de acest` institu]ie în
compara]ie cu altele, în ceea ce prive[te starea gr`dini]ei. (jude]ul Arad,
interviu cadru didactic).

1. Exist` tendin]a ca rata abandonului [colar s` creasc` în [colile cu
pondere ridicat` de romi, îns` problemele de definire a abandonului
[colar invalideaz` testele statistice; conform datelor raportate de [coli,
rata abandonului în rândul copiilor romi este de 6,7%, îns` datele din
chestionarele aplicate copiilor indic` o rat` a abandonului [colar de 9%;

2. Principalii determinan]i ai abandonului [colar sunt lipsurile materiale
(44%), ob]inerea de rezultate slabe la înv`]`tur` (16%), [i doar în mic`
m`sur` lipsa de interes a p`rin]ilor romi fa]` de educa]ia copiilor (9%)
sau fenomenul de c`s`torie timpurie (4% din chestionarele aplicate
p`rin]ilor);

3. În marea lor majoritate, [colile nu au strategii coerente [i eficiente
de prevenire a abandonului [colar [i ac]ioneaz` când este deja prea
târziu, sau prin mijloace nepotrivite;

4. Putem afirma, cu o probabilitate de peste 95%, c` rata de nepromovare
(repeten]ia) este influen]at` de ponderea de elevi romi din [coal`;

5. 76% din elevii nepromova]i în 2008-2009 sunt copii romi;

6. Rata brut` de cuprindere se situeaz` în rândul [colilor noastre la 97,6%;

7. Corela]ia dintre fenomene precum abandonul [colar [i nepromovarea
cu ponderea de elevi romi din [coli confirm` c` output-urile
procesului educativ sufer` din pricina deficitului de calitate a input-
urilor analizate în prima parte a capitolului.



Pentru a întregi tabloul mediului [colar frecventat de copiii romi, vom
aborda în ultima parte a capitolului aspecte predominant calitative, legate de
amploarea discrimin`rii în [colile cu o pondere important` de romi, precum
[i de fenomenul de segregare [i de procese de desegregare (reu[ite sau nu).

3.3. Discriminarea în [colile frecventate de elevi romi

În aceast` ultim` sec]iune a capitolului, vom analiza din punct de vedere
calitativ aspectele legate de fenomenul de discriminare la adresa copiilor romi.
Vom acorda de asemenea o aten]ie sporit` unui tip de discriminare deosebit
de grav, [i anume segregarea copiilor în [coli sau clase „de romi”.

3.3.1. Discriminarea

Din interviurile cu cadrele didactice [i cu directorii unit`]ilor de
înv`]`mânt din studiul de fa]` rezult` persisten]a anumitor percep]ii [i
atitudini profund discriminatorii fa]` de copiii romi. 

Astfel, la întrebarea „A]i remarcat diferen]e între copiii romi [i cei
neromi?”, am identificat o serie de r`spunsuri care denot` o percep]ie
discriminatorie la adresa romilor.

Pân` [i cadrele didactice care doresc s`-i scoat` în eviden]` în mod
pozitiv pe unii din elevii romi dau dovad` de persisten]a stereotipurilor
referitoare la romi. Mecanismul de discriminare iese în eviden]` atunci când
se face separarea dintre exemplele pozitive – considerate ca fiind excep]ii, [i
restul grupului etnic, c`ruia în continuare i se atribuie caracteristici negative.
Din acest mecanism de scoatere în eviden]` a copiilor romi „cura]i” [i „îngriji]i”
reiese c` a[tept`rile în cazul acestora sunt dep`[ite, iar cadrul de referin]`
r`mâne o imagine stereotipic` negativ` prezent` în mentalul colectiv:

Caseta 23. „Excep]iile înt`resc regula” stereotipurilor negative
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La clasa pe care o conduc am un singur copil rom, deci eu fac referire la clasa
mea. Un copil foarte bun, un copil activ, dinamic, interesat, nu lipse[te, înva]`,
î[i face temele... [i v` spun, dac` pigmentul nu ar fi pu]in închis nimeni nu ar
[ti c` este rom, foarte curat`, îngrijit`... c`r]i, caiete, deci nu am ce s` spun...
(jude]ul Dâmbovi]a, interviu cadru didactic).

Nu pot s` zic c` sunt diferen]e, pentru c` nu î]i dai seama dintr-o privire,
uitându-te în sala de grup` care sunt din familii rome, referitor la imagine,
pentru c` imaginea le este foarte bun`, îmbr`ca]i frumos, cura]i, vorbesc
române[te (...) (jude]ul Cluj, interviu cadru didactic).



La alte cadre didactice, eviden]ierea negativ` a romilor este clar`,
p`rerile lor tinzând s` le confirme propriile stereotipuri:

Caseta 24. Percep]ii discriminatorii la adresa copiilor romi

Interesant` este [i proiec]ia cadrelor didactice pentru copiii romi. O
proiec]ie pesimist` denot` în acela[i timp [i a[tept`ri sc`zute, care vor fi
aplicate [i în clas`. Dup` cum arat` [i numeroase studii anterioare128,
a[tept`rile sc`zute sunt de natur` s` determine men]inerea nivelului de
educa]ie la un nivel sc`zut [i vor împiedica progresul intelectual al copiilor.
În marea majoritate a interviurilor exist` îns` concep]ia c` reu[ita de mai
târziu a copiilor depinde în totalitate de parcursul lor [colar. Caseta 25
prezint` câteva din r`spunsurile întrunite la întrebarea „Cum îi vede]i pe ace[ti
copii peste 20 de ani?”.
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Da, am sesizat diferen]e. M` refer la faptul c` nu au capacitate de concentrare
îndelungat`, nu au respect fa]` de regulile de convie]uire în cadrul clasei sau
al [colii. Sunt [i elevi neromi care au aceste probleme, dar num`rul elevilor
romi este net superior în aceast` privin]`. Adic` dintr-o clas` de elevi, din zece
elevi cu probleme de comportament despre care am vorbit, nou` sunt romi
(jude]ul Maramure[, interviu cadru didactic)127. 

Da, sunt diferen]e. Pentru c` în clas` am [i copii neromi se observ` diferen]e
în a fi ordona]i, diferen]e în a-[i organiza materialul de înv`]are, în a-[i
structura logic, adic` au o structur` logic` [i diferen]e de exprimare în
vocabular (jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

La nivelul de cultur` [i educa]ie , dar [i ca intelect într-o oarecare m`sur`
(jude]ul Maramure[, interviu cadru didactic).

Indolen]i, indisciplina]i, cu o igien` precar` (jude]ul Arge[, interviu cadru
didactic).

127 Acela[i cadru didactic afirm`, mai târziu, c` „elevii romi sunt tot elevi ca oricare al]ii”, ceea ce
denot` c` la nivel discursiv, principiul de non-discriminare este prezent. Totu[i, acest lucru
nu înseamn` înc` renun]area la stereotipurile negative, [i nici aplicarea în practic` a
principiului de non-discriminare. Dincolo de discursul de „corectitudine politic`” se ascund
înc`, de multe ori, practici de segregare [i de discriminare.

128 Acest lucru este discutat mai pe larg în capitolul 1.



Caseta 25. Proiec]ii de viitor ale cadrelor didactice pentru copiii romi

Din percep]iile cu caracter discriminatoriu relevate la începutul acestei
sec]iuni reiese tendin]a de a culpabiliza elevii romi pentru nereu[ita lor în
domeniul [colar („nu se pot concentra”, „nu respect` regulile”...). Aceast`
atitudine reprezint` un impas semnificativ pentru procesul educa]ional:
cadre didactice care pun e[ecul pe seama elevilor risc` s` nu întrevad`
necesitatea de a-[i modifica propriile metodele de predare, abordarea
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S-ar putea s` se schimbe [i mentalitatea lor [i de ce cred eu c` s-ar putea
schimba mentalitatea în rândul romilor, pentru c`, cu mul]i ani în urm` când
în primii s-a încercat primele [colariz`ri ale romilor ne spuneau a[a: nu ne mai
nec`ji]i pentru c` noi înc` nu am ajuns la concluzia ([i n-am s`-l uit pe ]iganul
respectiv) c` trebuie noi s` umbl`m la [coal` s` înv`]`m carte, c` noi o s`
fim documenta]i c` avem nevoie, vom trimite copiii f`r` s` ne ruga]i. Deci
momentul respectiv a ajuns. Sper c` în anii urm`tori vor ajunge [i la concluzia
c` [i copiii lor trebuie s` urmeze cursurile mai departe (jude]ul Suceava,
interviu cadru didactic).

Copiii vor evolua în func]ie de educa]ia primit` de la p`rin]i [i în func]ie de
participarea lor la educa]ia primit` în [coal`, precum [i de interesul lor de a fi
educa]i, unii vor fi interesa]i s`-[i intemeieze propriile familii, al]i vor fi
absolven]i de liceu (jude]ul S`laj, interviu cadru didactic).

În mod sigur pe cei care vor avea un nivel de educa]ie mai înalt decât p`rin]ii
lor, în mod sigur vor avea o situa]ie mai bun` decât p`rin]ii lor. Asta este o
teorie a noastr` care s-a tot confirmat de-a lungul timpului. Cu cât copiii vor
avea un nivel de educa]ie mai înalt cu atât vor avea o situa]ie mai bun` decât
p`rin]ii lor. Este [i un scop al nostru s` dep`[easc` în educa]ie pe p`rin]ii lor.
{i în mod sigur c` dac` într-adev`r vor dep`[i ca nivel educativ p`rin]ii, vor
dep`[i [i ca situa]ie material` p`rin]ii peste 20 de ani (jude]ul Gala]i, interviu
cadru didactic).

F`r` prea mari schimb`ri, f`r` perspectiv`, dac` se merge în ritmul acesta
(jude]ul Ia[i, interviu cadru didactic).

Tot a[a, f`r` viitor, f`r` loc de munc`, cu mul]i copii (jude]ul Arge[, interviu
cadru didactic).

La fel ca p`rin]ii lor acum: f`r` nici un venit, f`r` educa]ie (jude]ul Arge[,
interviu cadru didactic).

Tineri f`r` loc de munc` sau pleca]i în str`in`tate (jude]ul Arge[, interviu
cadru didactic).



pedagogic` sau atitudinea fa]` de elevi. Responsabilitatea cade astfel
exclusiv pe umerii elevilor [i ai familiilor acestora. Atâta timp cât sursa
problemelor r`mâne în exterior, nu exist` nicio motiva]ie de a schimba ceva
la propria persoan`, de a pune sub semnul întreb`rii corectitudinea propriei
atitudini sau eficacitatea propriei abord`ri. Ca [i în cazul abandonului [colar,
se observ` evitarea responsabilit`]ii de c`tre cadrele didactice [i pasarea
acesteia c`tre elevi [i c`tre p`rin]ii lor. Aceast` pasare de responsabilitate
este strâns legat` de stereotipul relevat mai devreme, conform c`ruia
„p`rin]ii romi nu vor s`-[i trimit` copiii la [coal`”. Acesta din urm` este o
scuz` comod`, care scute[te cadrele didactice (ca de altfel [i restul societ`]ii)
de a-[i revizui propriile atitudini. 

Con[tientizarea cadrelor didactice privind amploarea discrimin`rii la
care sunt supu[i copiii romi, precum [i deprinderea de ac]iuni de combatere
a stereotipurilor negative la adresa romilor, se pot realiza, cel pu]in par]ial,
prin cursuri de educa]ie incluziv` [i de comunicare intercultural`, [i prin
interven]ii în profunzime [i de lung` durat` în vederea schimb`rii mentalit`]ii.
Este necesar` în]elegerea realit`]ilor sociale [i culturale proprii romilor, [i
dezvoltarea sentimentului de respect fa]` de ace[tia. Dealtfel, unele cadre
didactice con[tientizeaz` lipsurile proprii în domeniul comunic`rii [i în]elegerii
interculturale, a[a cum reiese [i din citatele din caseta 26.
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La ce fel de cursuri a]i dori s` participa]i pe viitor?
P`i, poate acum lucrând în aceast` unitate unde avem [i copii romi se tot
vorbe[te de educa]ie incluziv`, s`-i ajut`m [i pe copiii romi s` se integreze în
mediul de înv`]`mânt, s`... nu [tiu... poate pe aceast` latur` (jude]ul Arad,
interviu cadru didactic).

Cred c` a[ dori ceva în leg`tur` cu mediatorii [colari sau cum atragem
comunitatea ca s` colabor`m mai bine cu p`rin]ii de etnie rom` (jude]ul Arad,
interviu cadru didactic).

De diferite metode de lucru în gr`dini]`, având în vedere c` ponderea
gr`dini]ei este de 95% copii romi, copii care vin cu foarte pu]in bagaj de
cuno[tin]e [i însu[iri de acas`, [i poate c` ar trebui pu]in alte metode de a
apropia copilul de gr`dini]` [i [coal` (jude]ul Cluj, interviu cadru didactic).

Pentru romi ar trebui s` fim înv`]a]i s` lucr`m mai mult cu ei, s` adaptam
mai bine materia în special la matematic`, a[ vrea s` [tiu cam ce am putea
noi s` le prezent`m ca s` îi atragem (jude]ul Suceava, interviu cadru
didactic).



Caseta 26. Nevoia de formare în domeniul educa]iei incluzive

R`spunsurile de mai sus denot` o în]elegere superficial` a conceptului
de educa]ie incluziv`129, [i necesitatea de a asigura acest tip de cursuri în mod
sistematic în institu]iile de înv`]`mânt din România. 

În continuare, vom aborda segregarea [colar`, considerat` o form`
grav` de discriminare a elevilor romi.

3.3.2. Segregarea [i obstacolele desegreg`rii

Recent, Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului a
publicat o nou` notificare privind prevenirea segreg`rii elevilor romi în [colile
frecventate preponderent de ace[tia130. Aceast` notificare confirm` [i înt`re[te
punctele afirmate în reglement`rile anterioare ale Ministerului, [i anume
Notificarea nr. 29 323 din 20.04.2004 privind interzicerea segreg`rii romilor,
[i Ordinul nr. 1540 din 19.07.2007 privind interzicerea segreg`rii [colare a
copiilor romi [i aprobarea metodologiei pentru prevenirea [i eliminarea
segreg`rii [colare a copiilor romi131. Notificarea men]ioneaz` astfel „unele
tendin]e de segregare a copiilor romi de ceilal]i copii”, eviden]iaz` conflictul
dintre aceast` stare de fapt [i reglement`ri interne [i externe în domeniul
egalit`]ii de [anse [i al drepturilor omului [i copilului, [i necesitatea de a
întreprinde ac]iuni concrete în vederea prevenirii segreg`rii. 
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Ce [ti]i despre educa]ia incluziv`?
Despre educa]ia incluziv` nu pot s` spun c` [tiu prea multe, dar sigur c` am
dori s` facem ceea ce le place lor ca s` fie interesa]i s` vin`, s`-i atragem (...)
(jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Sincer` s` fiu nu prea multe. În leg`tur` cu educa]ia incluziv` a[ fi vrut s`
particip la un program de formare dac` ar fi fost sau ar fi de acum înainte
(jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Nu [tiu mare lucru dar presupun c` elevii cu handicap ar trebui s` urmeze
[coli speciale (jude]ul Arge[, interviu cadru didactic).

129 Este cert c` s-a pornit, în definirea acestui concept, de la elevii cu cerin]e educa]ionale speciale
(CES), îns` destul de repede, conceptul s-a extins la grupurile dezavantajate, precum copiii
proveni]i din medii defavorizate sau membrii minorit`]ilor etnice. 

130 Este vorba de Notificarea nr. 28 463 din 3 martie 2010, privind prevenirea [i eliminarea segreg`rii
pre[colarilor [i elevilor romi în sistemul [colar, unele m`suri de men]inere a studiului în limbile
minorit`]ilor / a studierii orelor de limbi materne în sistemul educa]ional din România, disponibil
la  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13466, accesat în martie 2010. 

131 Ambele documente sunt disponibile pe adresa www.edu.ro.



Necesitatea de a reveni cu o nou` notificare, la [ase ani dup` ini]ierea
demersurilor în vederea elimin`rii segreg`rii copiilor romi în înv`]`mânt,
denot` cât de profunde sunt problemele sistemului de înv`]`mânt în ceea ce
prive[te r`d`cinile segreg`rii, [i cât de mult trebuie înc` întreprins pentru a
se ajunge la o desegregare total`, ireversibil`, dar [i eficace. 

Pentru a schi]a mai întâi amploarea fenomenului segreg`rii, vom
prezenta în cele ce urmeaz` câteva statistici eviden]iate de datele noastre.
Pentru a surprinde fenomenul de segregare f`r` a declan[a tendin]a de
cosmetizare a r`spunsurilor [i de disimulare a realit`]ii, am m`surat amploarea
segreg`rii printr-un indicator compozit, care ia în considerare distan]a fa]`
de comunitatea de romi cea mai apropiat`, procentul de elevi romi din [coal`
[i num`rul de clase cu peste 50% elevi romi. Astfel, ies în eviden]` situa]iile
în care procentul elevilor romi dintr-o clas` este dispropor]ionat fa]` de
ponderea romilor din totalul elevilor. Aceasta este în fapt [i defini]ia
opera]ional` a fenomenului de segregare aplicat` de metodologia Ordinului
nr. 1540 din 19.07.2007132. Includerea distan]ei fa]` de cea mai apropiat`
comunitate de romi a permis diferen]ierea între [colile segregate reziden]ial
[i cele segregate pe criteriul exclusiv etnic.

Amploarea segreg`rii reziden]iale a fost calculat` luând în considerare
distan]a fa]` de comunitate sub 1 km, [i o pondere a elevilor romi peste 50%.
În cazul segreg`rii nereziden]iale, am calculat num`rul de cazuri care
îndeplineau simultan condi]iile: pondere de elevi romi sub 50%, existen]a
unor clase cu peste 50% romi [i distan]a fa]` de cea mai apropiat` comunitate
de romi > 1 km. Exist` îns` riscul ca [i în cazul unit`]ilor de înv`]`mânt cu
peste 50% romi s` existe clase unde propor]ia de elevi romi este superioar`
raportului numeric de elevi romi din totalul de elevi, îns` aceste cazuri sunt
mai greu de identificat. Aceste considerente conduc la concluzia c` este
posibil ca num`rul de [coli unde este prezent fenomenul segreg`rii
nereziden]iale de tip etnic s` fie superior celui calculat de noi.

Astfel, din cele 100 de unit`]i de înv`]`mânt incluse în studiu, am
reg`sit fenomenul de segregare reziden]ial` în 16 cazuri [i segregare
nereziden]ial` în 15 cazuri, ceea ce reprezint` 31% din unit`]ile de
înv`]`mânt analizate. Tabelul 8 prezint` distribu]ia acestora în func]ie de tipul
de segregare, mediul [i tipul unit`]ii de înv`]`mânt. 
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132 Anexa la OMECT nr. 1540/19.07.2007 privind interzicerea segreg`rii [colare a copiilor romi [i
aprobarea metodologiei pentru prevenirea [i eliminarea segreg`rii [colare a copiilor romi, art. 2,
p. 1-2.



Tabel 8. Unit`]i de înv`]`mânt segregate, în func]ie de tipul unit`]ii, tipul segreg`rii [i mediu

Harta 2 prezint` jude]ele unde este prezent fenomenul de segregare a
copiilor romi în cel pu]in una din unit`]ile de înv`]`mânt cuprinse în studiul de fa]`.

Harta 2. Segregarea [colar` a copiilor romi
Legenda:
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Gr`dini]e Gr`dini]e {coli {coli
REZIDEN}IAL NEREZIDEN}IAL REZIDEN}IAL NEREZIDEN}IAL

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural

3 2 0 0 2 9 4 11

5 0 11 15

5 26

Total: 31 de unit`]i de înv`]`mânt segregate reziden]ial sau
nereziden]ial

Segregare reziden]ial`
Segregare nereziden]ial`
Segregare de ambele tipuri
Nu am identificat segregare în [colile cuprinse în studiu



Din nou, ne men]inem rezerva c` este posibil ca fenomenul de
segregare s` poat` fi identificat [i în jude]ele Vâlcea [i Dolj, îns` datele noastre
nu permit cu certitudine identificarea tuturor cazurilor. În jude]ul Dolj, de
pild`, datele statistice nu indic` segregare, îns` din interviurile cu cadrele
didactice reiese cel pu]in un caz unde am identificat tentative de a disimula
segregarea (vezi Caseta 28).

Din punct de vedere calitativ, din interviurile cu directorii [i cadrele
didactice reies câteva aspecte referitoare la segregare care trebuie punctate. 

În primul rând, apare faptul c` îns`[i defini]ia termenului de
„segregare” nu este întotdeauna cunoscut`. De cele mai multe ori, se
confund` cu „discriminarea”, nefiind con[tientizat conceptul de separare
fizic` [i spa]ial` a unora din copii în func]ie de anumite caracteristici personale
(etnia, performan]a [colar`, starea material`). Caseta 27 arat` câteva exemple
în acest sens, ob]inute la întreb`rile „Considera]i c` exist` segregare în aceast`
institu]ie? Dac` da: în urma ordinului MECI nr. 1540 din 2007, ce m`suri
concrete a]i aplicat în vederea desegreg`rii? Cu ce rezultate?”.
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Cred c` este un pic dificil de a elimina în totalitate aceast` idee de segregare,
deoarece se pleac` oarecum de la anumite prejudec`]i dar a[ putea chiar s`
dau exemple de copii care s-au remarcat în mod deosebit, copii din rândul
popula]iei rome, care sunt primii în clas` [i care sunt extraordinar de de[tep]i
[i implica]i [i cred c` încet încet se va ajunge la o cât mai bun` accep,... nu
neap`rat acceptare ci incluziune a lor. (...) [A]u început s` se integreze pentru
c`, doresc s` subliniez, c` [i ei la rândul lor au o alt` atitudine, adic` sunt
foarte deschi[i, î[i doresc s` înve]e, s` vin` la [coal`, privesc altfel lucrurile,
deci cred c` aceast` problem` a segreg`rii trebuie privit` din ambele direc]ii,
atât din punctul de vedere al copiilor de na]ionalitate român` [i etnie... nu
[tiu... cât [i din partea celor de etnie rom`. (...) Cred c` e un pic prea... prea
strict cuvântul, adic` întrebarea exist` sau nu, r`spunsul da sau nu, nu este
deajuns, repet ceea ce spuneam, e o problem` de adaptare, care necesit` o
anumit` atitudine pozitiv` atât din partea copiilor care au nevoie de incluziune
cât [i din partea celorlal]i, este un... sunt doi poli care trebuie s` se adapteze
practic (jude]ul Cluj, interviu cadru didactic).

Planul de segregare [sic] s-a f`cut, avem op]ionale… tradi]ii [i obiceiuri în care
unii [i al]ii afl`m despre obiceiurile altora, tocmai ca s` nu mai discrimin`m
(jude]ul Bra[ov, interviu cadru didactic).

Consider c` nu exist` [segregare] [i cred c` noi suntem deschi[i atât românii
c`tre romi cât [i romii c`tre români (jude]ul Dâmbovi]a, interviu cadru
didactic).



Caseta 27. Nu se cunoa[te întotdeauna defini]ia termenului de „segregare”

În spatele unora din afirma]iile cadrelor didactice care sus]in c` în
institu]ia lor nu exist` segregare, se afl` uneori tentative de a disimula
realitatea, fie din dorin]a de a prezenta lucrurile într-o lumin` favorabil`, fie
din teama de a se expune la repercusiuni, în cazul în care ar „divulga”
adev`rul referitor la segregare. Caseta 28 red` un citat în spatele c`ruia se
ascunde o realitate mai pu]in dezirabil`.`
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Da, cunoa[tem acest ordin133 [i m`surile care au fost luate, dup` cum am
amintit [i la primul punct organiz`m activit`]i extra[colare de tipul desene pe
asfalt sau serb`ri sau excursii, vizite, drume]ii (jude]ul Arad, interviu cadru
didactic). 

Nu, to]i elevii sunt implica]i în mod activ în toate activit`]ile [colare (jude]ul
Olt, interviu cadru didactic).

Din punctul meu de vedere consider c` nu exist`, [i dac` exist`, exist` într-o
foarte mic` m`sur`!

{i anume?
Anume comportamentul copiilor unii fa]` de al]ii, încerc`m pe cât posibil s`
prevenim acest comportament, stând de vorb`, fiind foarte apropia]i de copii,
discutând ca de la un frate mai mare la un fr`]ior mai mic, înv`]ându-l ce ar
fi bine de f`cut în anumite situa]ii de conflict rasial (jude]ul Prahova, interviu
cadru didactic).

Nu. To]i copiii sunt integra]i în activit`]i comune (jude]ul S`laj, interviu cadru
didactic)134.

Considera]i c` exist` segregare în institu]ia dumneavoastr`?
Consider, a[a cum am mai zis, c` îi respect`m [i îi educ`m pe to]i la fel, deci
nu facem diferen]e între ei [i pentru noi, sunt elevii no[tri, cu bune [i cu rele.

NB: la o întrebare precedent`, aceea[i persoan` afirma:
Datorit` faptului c` la noi în [coal` exist` un efectiv destul de mare de copii
apar]inând etniei rome s-au ]inut diferite cursuri c`tre dirigin]ii claselor la care
exist` astfel de copii într-un num`r pu]in mai mare decât la celelalte clase, în
cadrul comisiei dirigin]ilor s-au ]inut aceste cursuri referitoare la intoleran]`,

133 Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segreg`rii.
134 În cadrul activit`]ilor de monitorizare a colect`rii de date, echipa de cercet`tori s-a deplasat

în aceast` [coal`, unde marea majoritate a elevilor sunt de etnie rom`. Totu[i, cadrele
didactice nu au men]ionat în interviuri faptul c` aceast` [coal` se afl` în situa]ia clar` de
segregare reziden]ial`.



Caseta 28. Încerc`ri de a disimula existen]a segreg`rii

Studiul de impact al programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru
grupuri dezavantajate”, publicat de Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii
în 2009 eviden]iaz` faptul c` în jude]ele care au beneficiat de componenta
de desegregare a programului PHARE exist` o tendin]` mai marcat` decât în
celelalte jude]e ca segregarea s` fie recunoscut` de c`tre institu]iile de
înv`]`mânt135. Din rezultatele cercet`rii noastre se desprinde îns` tocmai
efectul invers: unele [coli pilot PHARE par a-[i fi însu[it la nivel discursiv
vocabularul noilor norme referitoare la segregare, ceea ce a condus la apari]ia
unui fenomen de tip „corectitudine politic`”. În urma internaliz`rii ideii c`
„segregarea este negativ`”, s-a ivit mai degrab` o tendin]` de a cosmetiza
realitatea, de a o prezenta sub o lumin` favorabil`, [i de a nega existen]a
fenomenului de segregare chiar [i atunci când acesta este vizibil, cum este [i
cazul pe care-l vom prezenta succint în cele ce urmeaz`.

În cadrul unei vizite de monitorizare a colect`rii de date în jude]ul
Maramure[, într-o [coal` unde cadrul didactic intervievat afirmase c` „nu
exist` segregare”, un alt cadru didactic136 ne-a relatat c` exist` clase „de romi”,
unde nu numai c` nivelul performan]elor [colare [i al a[tept`rilor cadrelor
didactice este vizibil mai sc`zut decât la alte clase, dar [i starea material` a
echipamentelor este mai precar`. În cadrul proiectului PHARE „Acces la
educa]ie pentru grupuri dezavantajate”, [coala a ob]inut înnoirea unei p`r]i
din mobilier, care a fost concentrat` îns` în clasele „de români”. În urma
aceluia[i proiect PHARE, s-a întocmit un plan de desegregare, îns` singura
m`sur` întreprins` a fost faptul c` „s-au transferat câ]iva copii romi la celelalte
clase”. Mai mult decât atât, ni s-a comunicat c` „directorul (...) zice s` nu se
fac` desegregare, c` ne pleac` copiii români”. 

Afirma]iile cadrului didactic au fost confirmate [i de c`tre copiii de etnie
rom` pe care i-am intervievat, concentra]i într-o clas` „de romi”, cu mobilier
vizibil mai învechit [i mai degradat decât în alte clase unde ponderea de elevi
romi este mai redus`. Copiii (de clasa a VI-a) resim]eau efectele segreg`rii,
con[tientizând faptul c` erau separa]i de români [i internalizând aceast`

120

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

la rasism, la discriminare, s-a folosit videoproiectorul, s-au f`cut power-
pointuri, deci au avut loc doar în cadrul comisiei (jude]ul Dolj, interviu
director).

135 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Programele PHARE „Acces la educa]ie pentru grupurile
dezavantajate”. Studiu de impact, Bucure[ti, 2009, p. 105.

136 Pentru a proteja identitatea acestuia, am preferat s` nu divulg`m numele [colii sau al cadrului
didactic.



segregare („nici n-am vrea s` fim într-o clas` de români, nu vrem s` avem de-a
face cu ei”). 

Prin men]inerea acestei st`ri de fapt se pericliteaz` comunicarea dintre
grupuri etnice: pr`pastia dintre acestea risc` s` se adânceasc`, iar în timp pot
ap`rea situa]ii generatoare de conflicte interetnice. Subliniem prin acest
exemplu efectele extrem de d`un`toare ale segreg`rii [i pericolul pe care
aceasta îl constituie în cadrul socializ`rii unei întregi genera]ii. Pentru ace[ti
copii, segregarea [i lipsa de dialog intercultural risc` s` reprezinte o stare de
normalitate, profund incompatibil` îns` cu principiile societ`]ii deschise [i
multiculturale c`tre care se aspir` tot mai mult în Uniunea European` [i la
care, cel pu]in discursiv, a aderat [i România137. 

Mai departe, am dorit s` afl`m de la cadrele didactice intervievate cum
s-a elaborat [i pus în practic` planul de desegregare sau de prevenire a
desegreg`rii138 la nivelul fiec`rei [coli. În primul rând, s-a desprins aceea[i idee
de necunoa[tere a acestui plan, a rolului acestuia, precum [i a necesit`]ii de
a fi elaborat, dup` cum prevede articolul 6 din Anexa nr. 1 la OMECT nr.
1540 din 2007 privind interzicerea segreg`rii139. Caseta 29 prezint` unele
r`spunsuri edificatoare în acest sens.
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137 De fapt, consecin]ele negative ale segreg`rii au fost recunoscute la nivelul Ministerului
Educa]iei [i expuse în articolul 3 al Anexei nr. 1 la Ordinul 1540 din 2007 referitor la
interzicerea segreg`rii. Astfel, acesta stipuleaz` c`:
„Segregarea are consecin]e educa]ionale [i sociale negative, cum ar fi: 
a)  dificult`]i în a atrage elevii în sistemul de educa]ie / grad ridicat de ne[colarizare; 
b)  incapacitatea de a men]ine elevii în sistemul de educa]ie / grad ridicat de abandon

[colar; 
c)  incapacitatea de a atrage [i a men]ine profesorii califica]i în [colile respective, fapt care

afecteaz` calitatea educa]iei;
d)  incapacitatea de a preg`ti elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme

superioare de [colarizare; 
e)  men]inerea prejudec`]ilor [i stereotipurilor, deopotriv` la nivelul popula]iei majoritare

[i al celei de romi; 
f)  contribu]ia la formarea unor reprezent`ri negative privind capacitatea [colii de a

genera progres social.”
(Am ad`uga la acest din urm` punct c` nu este vorba doar de contribu]ia la formarea unei
percep]ii negative asupra capacit`]ii [colii ca institu]ie social`, ci chiar de îns`[i capacitatea
acesteia de a genera progresul social, deoarece în aceste situa]ii [coala nu î[i îndepline[te
rolul formator.)

138 OMECT nr. 1540/2007 prevede doar elaborarea unui plan de desegregare, îns`, con[tien]i
c` fenomenul de segregare risc` s` se reproduc`, an de an, odat` cu formarea noilor clase I
[i V, am cerut [i detalii legate de ac]iunile concrete ale [colii pentru prevenirea form`rii de
clase segregate la începutul anului [colar.

139 Anexa la OMECT nr. 1540/19.07.2007 privind interzicerea segreg`rii [colare a copiilor romi [i
aprobarea metodologiei pentru prevenirea [i eliminarea segreg`rii [colare a copiilor romi, art. 6,
p. 3.



Caseta 29. Planul de desegregare nu este cunoscut

Dup` aproape trei ani de la emiterea OMECT nr. 1540/19.07.2007,
chiar [i în [colile unde s-a încercat aplicarea m`surilor de desegregare
prev`zute pe de o parte, în Anexa nr. 1 la OMECT nr. 1540, [i pe de alt`
parte conform planurilor de desegregare asumate chiar de c`tre aceste
institu]ii, desegregarea nu era, în momentul colect`rii datelor pentru acest
studiu, nici complet asumat`, nici complet realizat`. Dificult`]ile cu care s-au
confruntat aceste [coli au fost complexe. 

În primul rând, dat fiind faptul c` performan]ele [colare la clasele de
romi fuseser` men]inute la un nivel sc`zut în situa]ia de segregare,
desegregarea [i cuplarea acestor clase cu celelalte a marcat ivirea unor
diferen]e de nivel în sânul claselor desegregate. Aceste diferen]e solicit` lucrul
în paralel al profesorilor, cu mai multe grupe de nivel diferit, în cadrul unei
singure clase, ceea ce reprezint` munc` suplimentar`, neremunerat`. În cazul
în care aceast` munc` este dificil`, exist` probabilitatea ca profesorii s` se
ocupe exclusiv de elevii „buni” [i s`-i neglijeze pe elevii „slabi” proveni]i din
clasele de romi, pe considerentul c` „nu te po]i ocupa de doi copii [i s` ui]i de
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{coala are un plan de prevenire a segreg`rii / desegregare?
Da, exist` un plan de prevenire a segreg`rii. 
Câteva m`suri cuprinse în acest plan sunt evitarea abandonului [colar, discu]ii
cu elevii, activit`]i [colare. (jude]ul Olt, interviu cadru didactic).

Dar exist` un plan propriu-zis, care s` se numeasc` plan de desegregare?
Eu personal am... planul meu...

Dar [coala are?
P`i dac` e planul meu probabil e [i al [colii. Doamna director [tie acest plan
(jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Dup` p`rerea dumneavoastr`, exist` segregare în [coala /gr`dini]a în
care lucra]i? 
Nu.

{coala /gr`dini]a are un plan de prevenire a segreg`rii/desegregare?
Este în curs de elaborare140 (jude]ul Prahova, interviu cadru didactic).

{coala a avut un plan de desegregare în care erau prev`zute mai multe
m`suri: eliminarea abandonului [colar, a absenteismului, am f`cut un
program remedial în care elevii î[i f`ceau temele la [coal`, p`rin]ii au participat
la diferite activit`]i. A fost util în sensul c` elimina segregarea atât în rândul
elevilor cât [i în rândul comunit`]ii (jude]ul Vaslui, interviu cadru didactic).

140 La aproape trei ani dup` emiterea OMECT nr. 1540/2007.



25”141. Aceast` situa]ie spore[te considerabil riscul ca cei proveni]i din clase
„slabe” s` repete clasa, s` se simt` marginaliza]i, [i s` se desprind` progresiv
de procesul educativ. Iat` cum un exemplu de desegregare nereu[it poate
conduce, în final, la efectul advers de abandon [colar.

Pe de alt` parte, p`rin]ii copiilor neromi au sesizat conducerile unora
dintre [coli cu privire la posibila sc`dere de nivel a claselor cuplate cu cele
desegregate. Caseta 30 de mai jos red` câteva din aceste considerente, din
experien]ele cadrelor didactice. 

Caseta 30. Obstacole în calea desegreg`rii
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Am aflat din [coal` la un moment dat când noi am vrut s` facem acele clase
de nivel, consideram c` ar fi un bine [i ne-ar trage norma. Pentru c` aici este
foarte mult` munc` a înv`]`torului care nu este pl`tit diferen]iat, nu este pl`tit
simultan [i la un moment dat î]i r`mân din clas` [i din copiii buni, care au
frecventat gr`dini]a [i r`mân în urm`... Atunci tu ajungi datorit` acestei
întârzieri ca s` formezi 3 grupe, ceea ce este foarte greu, e ca [i cum ai avea
3 clase. Eu am acum clasa a III-a deci lucrez cu unii predau ortograma, fac
lec]ia... Mai am al]ii care sunt în urm` s`racii, doar transcriu din lec]ie,
r`spund la întreb`ri, pentru c` nu au ajuns, nu au ajuns la nivel de ortograme
deci la clase [i pe urm` grupa a 2-a, cei a c`ror condi]ie social` [i a[a mai
departe se resimte, [i efectiv lucrez cu abecedarul. Atunci nu [tiu... este o
chestie delicat`. Dar dac` acel copil, într-o clas` s-ar sim]i marginalizat [i
discriminat atunci este clar c` trebuie integrat. Nu [tiu.. p`rerea mea este
a[a... 50-50. Exist` segregare? Nu exist`. Nu exist` pentru c` s-au luat aceste
m`suri, nu [tiu cât de bune sunt la un moment dat pentru ei... (jude]ul Bra[ov,
interviu cadru didactic).

Planul [de desegregare] afirm` c` oricine are dreptul s` se înscrie la noi.
Desegregarea este sus]inut` mai ales de activit`]ile noastre sus amintite.
Implicarea mea este mai sus prezentat`, dar acum doresc s` subliniez, c` p`rin]ii
[romi] sus]in [coala separat`, pentru romi. Eu cred c` forma actual` este bun`,
func]ional`. Elevii care termin` clasele gimnaziale vor fi preg`ti]i pentru
desegregare. Este interesant, c` elevii no[trii, care au fost înscri[i în alte [coli
(clasa a V-a) au venit înapoi la noi (jude]ul Covasna, interviu cadru didactic).

P`rin]ii nu erau de acord ca clasele s` devin` mixte. Au acceptat la insisten]a
[colii, am stat [i pân` noaptea la discu]ii, au acceptat compromisuri, ei au
acceptat în primul an, dar pe urm` au f`cut o peti]ie c` ei nu sunt de acord.
Au fost argumente, au fost de acord cu includerea copiilor romi, dar s` nu
scad` nivelul, s` nu fie foarte mari diferen]e... Aveau argumente valide (jude]ul
Bihor, interviu cadru didactic).

141 Interviu cadru didactic, jude]ul Bihor.



A[adar, p`rerile continu` s` fie împ`r]ite cu privire la necesitatea
desegreg`rii, atât în rândul cadrelor didactice, al p`rin]ilor neromi dar [i romi,
[i în unele cazuri, al elevilor în[i[i care au internalizat segregarea ca un fapt
de normalitate. Este clar c` procesul este înc` în plin` desf`[urare, cu viteze
diferite în contexte diferite, dar [i cu rezultate diferite. 

În studiul de impact al programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru
grupuri dezavantajate” se men]ioneaz` specific c` „p`rin]ii neromi se arat`
toleran]i fa]` de elevii romi [i p`rin]ii romi; se subliniaz` deseori c` nu exist`
niciun fel de probleme între etniile din comunitate”142. Exemplele de mai sus
infirm` acest lucru, sco]ând în eviden]` modul în care apare conflictul în
momentul în care calitatea educa]iei din [colile [i clasele desegregate risc` s`
scad` ca urmare a integr`rii copiilor romi mai slab preg`ti]i decât restul
elevilor. Aceast` reac]ie a p`rin]ilor neromi constituie un obstacol însemnat
în calea desegreg`rii, deoarece influen]eaz` direct decizia direc]iunii de a nu
aplica m`suri de desegregare (cum o demonstreaz` cazul din jude]ul
Maramure[). Studiul de impact men]ioneaz` îns` fenomenul de „white flight”
ca efect al desegreg`rii143, ceea ce denot` c` la baza deciziei p`rin]ilor de a-
[i transfera copiii la alte [coli a stat un conflict cel pu]in latent. Acceptarea
ideii c` nu au existat [i nu exist` conflicte între p`rin]ii neromi [i cei romi (sau
între p`rin]ii neromi [i direc]iunile [colilor care pun în aplicare m`suri de
desegregare) este un punct de vedere naiv care disimuleaz` unul din cele mai
mari obstacole în calea desegreg`rii. 

Eliminarea segreg`rii de tip reziden]ial constituie un alt prilej de
dezacord între diferi]ii actori implica]i în proces. Ordinul MECT nr. 1540
men]ioneaz` c` desegregarea va constitui problematica tuturor unit`]ilor de
înv`]`mânt cu o pondere de romi dispropor]ional` cu procentul de popula]ie
rom` din respectiva unitate administrativ-teritorial`144. Segregarea de tip
reziden]ial constituie, dup` cum precizeaz` articolul 4 din Anexa nr. 2 la
OMECT nr. 1540, una din situa]iile nedorite care conduc la segregare. Astfel,
s-a ajuns la situa]ii în care [coli „de romi” situate în apropierea comunit`]ilor
au fost desfiin]ate, iar elevii au fost transfera]i la [coli aflate la kilometri întregi,
ceea ce în fapt a îngreunat participarea lor la sistemul de înv`]`mânt, în
special în cazurile în care condi]iile meteorologice aspre de pe timpul iernii
sau al ploilor fac ca drumurile de acces în comunit`]i s` fie impracticabile. În
aceste condi]ii, ISJ nu poate asigura transportul elevilor, chiar dac` ar exista
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142 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Programele PHARE „Acces la educa]ie pentru grupurile
dezavantajate”. Studiu de impact, Bucure[ti, 2009, p. 103.

143 Idem, p. 99.
144 Anexa la OMECT nr. 1540/19.07.2007 privind interzicerea segreg`rii [colare a copiilor romi [i

aprobarea metodologiei pentru prevenirea [i eliminarea segreg`rii [colare a copiilor romi, art. 6,
p. 3. 



reglement`ri în acest sens. Caseta 31 reproduce câteva citate ale cadrelor
didactice din [coli segregate reziden]ial.

Caseta 31. Segregarea reziden]ial` este „justificat`” de c`tre cadrele didactice
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Cunoa[te]i Ordinul Ministerului Educa]iei nr. 1540 / 2007 privind
interzicerea segreg`rii [colare a copiilor romi? Dac` da, care este sursa
de unde a]i aflat despre acest ordin?
Da, am aflat. {tiu c` la noi nu exist` segregare în [coal`, decât segregarea
geografic`, care nu depinde de noi, acest ordin nu este pentru noi ci pentru
alte [coli. Despre acest ordin am aflat de la dl. Profesor Sar`u Gheorghe pe
grup145.

Dup` p`rerea dumneavoastr`, exist` segregare în [coala /gradini]a în
care lucra]i? Explica]i.
Nu. Atâta timp cât la [coal` sunt numai elevi romi nu ai cum s`-i segreghezi
[i nu po]i lua copii neromi de la 2-3 km.

{coala/ gr`dini]a are un plan de prevenire a segreg`rii / desegregare?
Pute]i da detalii? Ce m`suri cuprinde acest plan? Ce p`rere ave]i
despre utilitatea acestui plan?
Da, avem un plan de prevenire a segreg`rii dar nu îl respect`m niciodat`,
comunitatea ]ine mult la [col`, s-au luptat mult pentru ea, exist`, tr`iesc înc`
oameni care au lucrat la construirea [coli, este bunul lor [i nu vor sub nici o
form` desfiin]area ei. M`surile cuprinse în plan, erau ca to]i copiii de la [coala
C.2 s` vin` la [coala mare [i s` nu mai existe clase simultane, iar acolo s`
existe numai gr`dini]a. Am fost implicat` în programul PHARE [i am propus
acest plan de desegregare, am lucrat la el, dar în momentul când l-am
prezentat la p`rin]i, nu au fost de acord. P`rin]ii au fost chema]i la o sedin]`,
le-am propus [i v` da]i seama c` a ie[it ceva urât pentru c` este [coala
dumnealor. Atâta timp cât p`rin]ii sunt mul]umi]i nu aveam ce s` facem noi,
este o clas` grea la C., 2 clase simultane, spa]iul mic, nu au spa]iu de joac`,
ar fi frumos pentru ei s` fie muta]i la [coala mare dar nu are rost nici s`
discut`m c` de ani am încercat [i nu s-a putut (jude]ul S`laj, interviu cadru
didactic).

La P. acolo este segregare geografic`, nu avem ce face. Ar însemna s`  se
desfiin]eze [coala sau gradini]a, s` fie transporta]i la alt` [coal`, numai a[a
s-ar elimina segregarea pentru c` acolo sunt peste 90% romi. Da, este o [coal`
în mijlocul comunit`]ii (jude]ul Gala]i, interviu cadru didactic).  

145 Este vorba de un yahoo group de diseminare a informa]iilor.



Un caz interesant îl constituie o [coal` pilot în proiectul PHARE „Acces
la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”, din jude]ul Bihor. Cadrele
didactice povestesc: „Desegregare am f`cut, nu mai exist` corpuri de cl`dire
unde sunt doar romi. Înainte erau cl`diri, spa]ii segregate, dar acum sunt doar
dou` clase unde sunt doar romi.” Din chestionarul referitor la datele statistice
ale [colii, reiese c` exist` 8 clase (din totalul de 70 de clase) cu peste 50%
romi, în condi]iile în care [coala are o pondere de doar 25% de elevi romi. În
cadrul proiectului PHARE s-a construit o cl`dire nou` cu dou` s`li, aproape
de comunitate ([coala fiind la 6 km de comunitate). Cl`direa nu este înc`
racordat` la re]eaua de ap`, la curent electric sau la fosa septic`146, dar
func]ioneaz`, cu dou` clase a I-a exclusiv frecventate de copii romi. De re]inut
este faptul c` aceste clase a I-a segregate s-au constituit inclusiv în condi]iile
în care planul de desegregare al [colii men]ioneaz` specific una dintre m`suri
ca fiind prevenirea form`rii de clase segregate la început de ciclu de
înv`]`mânt.

Mai departe, cadrele didactice povestesc despre comunitate c` „aia
trebuie desfiin]at`, dar se va face de la sine, î[i construiesc case mai încolo, încetul
cu încetul”, iar „cei care termin` [[coala] nu stau în comunitate, nu se vor
întoarce, ar fi anormal, sut` la sut` vor pleca de acolo”. Construirea unei cl`diri
noi aproape de acea comunitate, destinat` exclusiv copiilor romi, constituie
premisele segreg`rii de tip reziden]ial, realizat`, în mod paradoxal, prin
proiectul PHARE, cu fonduri destinate, printre altele, tocmai desegreg`rii. În
condi]iile în care argumentele cadrelor didactice sus]in c` „nu ai ce face” în
ceea ce prive[te segregarea reziden]ial`, cazul de mai sus este o strategie de
transformare a segreg`rii nereziden]iale în segregare reziden]ial` pentru a
putea, din nou, motiva lipsa de ac]iune [i evitarea responsabilit`]ii. 

În orice caz, se desprinde puternic ideea necesit`]ii unei abord`ri
integrate în ceea ce prive[te desegregarea. Primul pas în desegregare îl
constituie prevenirea sa, asigurarea, prin reglement`ri adoptate de [coli,
a faptului c` la formarea claselor de început de ciclu nu exist` segregare.
Aceast` m`sur` nu este îns` suficient`, ci trebuie înso]it` de un plan mai vast,
pe termen lung, cuprinzând [i principiile educa]iei incluzive, dar [i alte
interven]ii educative în sprijinul copiilor ce provin din medii segregate.
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146 Conform spuselor cadrelor didactice, la momentul colect`rii de date prim`ria urma s` se
ocupe de aceste lucr`ri.



Caseta 32. Desegregarea trebuie complementat` de m`suri de recuperare

Pentru realizarea acestor interven]ii, sunt îns` necesare resurse
suplimentare, atât financiare cât [i umane, pe perioade îndelungate. Visul
unuia din cadrele didactice bihorene, de a avea un sistem „ca în vest, de la 8
la 6, cu mas`, cu temele f`cute”, este din acest punct de vedere înc` foarte
departe de a deveni o realitate. 

Un ultim tip de segregare, pe criteriul performan]elor academice,
„întâmpl`tor” coincide cu segregarea pe criteriul etnic, ceea ce iar`[i confirm`
faptul c` înv`]`mântul la care au acces romii nu îi preg`te[te pentru acela[i
nivel de performan]` ca pe ceilal]i copii. De remarcat în caseta 33 nivelul
extrem de sc`zut al a[tept`rilor legate de performan]ele copiilor romi,
ca rezultat al unui deficit de calitate puternic în clasele „de romi”.
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Din primul moment al apari]iei Ordinului privind desegregarea, imediat
ne-am f`cut un plan de ac]iune pe termen mai lung, deci nu numai a[a pe un
an de zile în planul de dezvoltare al [colii. {i cu câteva lucruri punctuale
importante. Nu a trebuit s` dezvolt`m foarte mult. În primul rând clasele care
se formeaz` la intrare în sistem. {i apoi politica educa]ional` la nivel de fiecare
lec]ie, tocmai ce spuneam, deci educa]ia incluziv` care trebuie s` fie resim]it`
la nivelul fiec`rei lec]ii (jude]ul Gala]i, interviu cadru didactic).

Degeaba facem desegregare dac` nu facem nimic ca cei r`ma[i în urm` s`
recupereze... Problema e c` sunt proiecte complexe, dar nu exist` proiecte
simple: dac` le d`m o mas` [i 3-4 ore la [coal`, ar merge, sunt rezultate
fantastice prin remedieri, dar toat` lumea vrea proiecte complicate,
spectaculare. Ar fi foarte simplu, îns` n-am ob]ine finan]are pentru ceva
simplu. Ar fi cel mai eficient, dar nu se finan]eaz` (jude]ul Bihor, interviu
cadru didactic).

În clasa a V-a ne mul]umim dac` un elev rom spune bun` ziua, merge civilizat
la toalet`, cunoa[te culorile. Atunci suntem mul]umi]i. Dar [i asta e greu, nu
se poate face materie. V` da]i seama, dac` se face desegregare, nu pot
promova. Nu pot ]ine pasul cu ceilal]i. Nu te po]i ocupa de doi [i s` ui]i de 25.
Au fost promova]i degeaba (jude]ul Bihor, interviu cadru didactic).

În [coal` din fericire e pe cale de dispari]ie segregarea [i din nefericire mai
avem o ultim` clas` r`mas` segregat` pentru c` ea a fost format` înainte de
apari]ia Ordinului, deci în 2006 s-a format clasa a V-a. Se obi[nuia înainte s`
se separe clasele pe nivel academic, deci nu etnic. Se f`cea o testare [i în func]ie
de notele de la testare elevii erau repartiza]i într-o clas` cu elevi buni [i elevi



Caseta 33. Segregarea pe criteriul performan]elor [colare

A[adar, în practic` exist` un cumul de criterii de segregare: criteriul
etnic se suprapune cu cel de performan]`, iar din cauza segreg`rii spa]iale a
comunit`]ilor de romi apare de multe ori [i criteriul reziden]ial. Din citatele
de pe parcursul sec]iunii, se desprinde faptul c` exist` o tendin]` a cadrelor
didactice de a justifica segregarea de tip reziden]ial („acolo n-avem ce face”),
sau de a fi în favoarea segreg`rii pe criteriul de performan]` („clasele de nivel”,
pentru a putea lucra diferen]iat cu elevii). Pe fundalul acestor considerente
se reg`se[te îns` criteriul etnic, care explic` [i segregarea reziden]ial`
(comunit`]ile compacte de romi se formeaz` tot pe criteriul etnic), [i
diferen]ele de nivel între elevi (deficitul de calitate a procesului educativ este
simptomatic pentru [colile frecventate majoritar de copii romi, precum [i
pentru clasele „de romi”148).
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slabi. Se întâmpla c` majoritari erau românii în clasa bun` [i majoritari romii
în cealalt`. Cu toate c` erau [i elevi foarte buni romi care erau în clasa [bun`].
În fine, deci efectul era segregare, mai avem o ultim` clas` pe care n-am putut
s` le147 schimb`m sau s` mai schimb`m elevii. Toate celelalte clase care au
intrat în [coal` din momentul 2007, toate sunt desegregate, sunt echilibrate
perfect [i academic [i etnic [i s-a dovedit a fi [i un lucru bun (jude]ul Gala]i,
interviu cadru didactic).

1. În mediul [colar se remarc` persisten]a stereotipurilor negative la adresa
romilor.

2. Un rezultat al discrimin`rii este atribuirea e[ecului pe seama elevilor [i
p`rin]ilor romi, [i fuga de responsabilitate a cadrelor didactice în privin]a
propriilor abord`ri, metode, percep]ii [i atitudini.

3. Sunt necesare form`ri de amploare ale cadrelor didactice în
domeniul educa]iei incluzive, al educa]iei interculturale, al combaterii
discrimin`rii.

4. Segregarea, ca form` grav` de discriminare, este rezistent` la
încerc`rile din domeniul legislativ de a o eradica. Este un fenomen
adeseori disimulat de [coli, [i ca atare greu de m`surat. 

5. Reglement`rile privind desegregarea au întâmpinat obstacole
complexe:

• rezisten]a p`rin]ilor neromi (uneori [i romi);

147 Cadrul didactic men]ioneaz` doar o clas` segregat`, folosind îns` mai apoi pluralul (n-am
putut s` le schimb`m). De-a lungul interviului, exist` aceast` confuzie care d` impresia c` de
fapt ar putea fi vorba de mai multe clase segregate, îns` se încearc` disimularea acestui fapt.

148 Vezi exemplul [colii pilot PHARE din jude]ul Maramure[, citat la pagina 120.



Caseta 34. Concluzii ale sec]iunii privind discriminarea [i segregarea

Am demonstrat pe parcursul acestui capitol cum [colile cu pondere
important` de elevi romi tind s` acumuleze deficitul de calitate în privin]a
dot`rilor materiale, a resurselor umane [i a etosului organiza]ional, [i cum
fenomenul de discriminare, exemplificat cu prec`dere prin una din cele mai
grave forme ale sale, [i anume segregarea, persist` înc` în sistemul de
înv`]`mânt din România. Este evident c` imaginea pe care o red` studiul de
fa]` despre [coala la care au acces copiii romi este departe de a fi perfect`. În
multe privin]e, [coala la care au acces copiii romi este departe de a fi o [coal`
pentru to]i, apropiindu-se mai degrab` de o corijen]` iminent` în ceea ce
prive[te calitatea înv`]`mântului.

Capitolul urm`tor î[i propune identificarea unor ini]iative de succes în
domeniul educa]iei pentru copiii romi, care ar putea contribui la crearea [colii
„pentru to]i”. La finalul studiului vom include [i câteva recomand`ri, pentru
ca [coala la care au acces copiii romi s` poat` trece, într-un viitor cât mai
apropiat, examenul de corijen]`.
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• rezisten]a cadrelor didactice, din cauza temerii de fenomenul de
„white flight”;

• din cauza deficitului de calitate a educa]iei în [colile [i clasele „de romi”,
clasele desegregate au tendin]a de a întruni diferen]e majore de nivel
între copii, ceea ce poate produce efecte adverse;

• segregarea reziden]ial` este justificat` de cadre didactice [i uneori [i
de p`rin]i, reticen]i în a accepta transferul copiilor la [coli mai
îndep`rtate.

6. Desegregarea trebuie acompaniat` de m`suri complementare de
recuperare a diferen]elor de nivel între elevii romi [i cei neromi, cât [i
de preg`tirea cadrelor didactice [i a p`rin]ilor în principiile educa]iei
incluzive.





Capitolul 4: Vectorii schimb`rii

Capitolul precedent a eviden]iat provoc`rile complexe cu care se
confrunt` sistemul de înv`]`mânt din România, în cazul [colilor frecventate
de elevi romi. Deficitul de calitate al dot`rilor materiale, acumulat cu
deficitul de calitate al resurselor umane, cuplate cu persisten]a unor
atitudini discriminatorii, conduc la un cerc vicios greu de spart. Totu[i,
ini]iative în domeniul îmbun`t`]irii educa]iei la care au acces romii, au existat
atât din partea Ministerului Educa]iei, cât [i din partea societ`]ii civile. Unele
din acestea au dat roade vizibile, altele s-au confruntat cu obstacole
însemnate. 

Capitolul de fa]` inten]ioneaz` s` cristalizeze aceste încerc`ri de ie[ire
din cercul vicios. Vom eviden]ia a[adar posibilii vectori ai schimb`rii, prin
trecerea în revist` a ini]iativelor de succes identificate [i analiza unor programe
educa]ionale prin care [coala româneasc` poate ajunge la un grad sporit de
incluziune. Men]ion`m c` gradul de succes al acestor ini]iative nu a fost supus
unei metodologii complexe de identificare a unor bune practici (c`rora în
fapt le lipse[te o defini]ie clar`), ci a fost determinat în baza relat`rilor cadrelor
didactice [i a mediatorilor [colari. Ar fi de dorit, de asemenea, pe viitor,
includerea unei analize a ini]iativelor din domeniul educa]iei considerate de
copii [i de p`rin]i – beneficiarii direc]i ai serviciilor [colii – ca fiind succese.

Capitolul este structurat în trei p`r]i. În prima sec]iune vom trece în
revist` ini]iativele de succes pe care le-am identificat din interviurile cu cadrele
didactice [i directorii unit`]ilor de înv`]`mânt. Acestea s-au concentrat în jurul
urm`toarelor tematici: m`suri pentru combaterea abandonului [colar, sprijin
acordat familiilor defavorizate, implicarea p`rin]ilor [i a comunit`]ii în
activit`]ile [colare [i formarea cadrelor didactice. 

Cea de-a doua parte schi]eaz` unele elemente de succes ale
programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”. Acolo
unde consider`m c` exist` limit`ri ale acestor m`surilor din cadrul acestor
programe, vom expune [i argumenta punctul nostru de vedere.

Ultima parte a capitolului se concentreaz` exclusiv asupra rolului
mediatorilor [colari, ca vector esen]ial al schimb`rii. Am dorit s` eviden]iem
efectele pozitive al activit`]ii acestora asupra procesului educativ, dar [i
punctele slabe ale implement`rii Ordinului Ministerului Educa]iei, Cercet`rii
[i Tineretului nr. 1539 din 19.07.2007, care reglementeaz` activitatea
mediatorilor [colari. 
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4.1. Ini]iative pozitive identificate

Din analiza calitativ` a interviurilor cu cadrele didactice am desprins
câteva ini]iative care au contribuit la îmbun`t`]irea calit`]ii serviciilor
educa]ionale ale [colilor, [i implicit la o participare mai eficient` a copiilor
romi la înv`]`mânt. Este vorba, în mare parte, de ini]iative nestructurate,
neincluse în cadrul unor programe sau proiecte, dar care, din experien]a
cadrelor didactice intervievate, au dat rezultate pozitive. Vom aborda pe rând
aspecte legate de: combaterea abandonului [colar, sprijinirea copiilor
proveni]i din familii nevoia[e, implicarea mediului social al [colii în procesul
educativ, personalizarea interven]iei la nivelul comunit`]ii.

4.1.1. Combaterea abandonului [colar

Din analiza noastr` reiese tendin]a ca [colile s` nu de]in` strategii
structurate de prevenire [i de combatere a fenomenului de abandon [colar.
Într-o [coal` din jude]ul Prahova, îns`, am întâlnit o reflec]ie mai profund`
asupra abandonului [colar, care a condus la adoptarea unei strategii în care
factorul psihologic joac` un rol major. Astfel, primul pas în combaterea
abandonului [colar este depistarea cauzelor profunde ale acestuia [i ini]ierea
unei anchete sociale prin care se urm`re[te adunarea de informa]ii referitoare
la situa]ia familial` care a provocat abandonul. Aceast` anchet` social`
permite apoi personalizarea interven]iei [i adaptarea metodelor de combatere
a abandonului [colar la specificit`]ile fiec`rui caz. 

Cea de-a doua m`sur` de combatere a abandonului [colar este
educa]ia remedial` desf`[urat` pe perioada vacan]elor [colare, în cadrul
c`reia se pune accentul pe activit`]i menite s` atrag` copilul în mediul [colar.
Prin aceste activit`]i, [coala cap`t` o atractivitate sporit` [i devine un mediu
prietenos. De re]inut de asemenea este [i ini]iativa unei [coli din jude]ul
Covasna de a recompensa copiii care dau dovad` de o bun` asiduitate la
cursuri, [i care particip` la orele de educa]ie remedial` oferite de [coal` în
afara orelor de curs, cu o excursie pe timpul verii.
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Cum ac]ioneaz` institu]ia atunci când exist` riscul abandonului [colar
în cazul unui elev?
Prima m`sur` pe care o putem lua este s` încerc`m s` depist`m cauzele
abandonului [colar, apoi împreun` cu mediatorul [i dirigintele clasei respective
ini]iem un fel de anchet` social`, mergem în comunitate, st`m de vorb` cu
p`rin]ii [i încerc`m s` vedem ce solu]ii putem g`si pentru a-l atrage din nou
pe copil la [coal`, sau pentru a-i determina pe p`rin]i s` fie de acord cu
aducerea lui la [coal`. În cazul concret în care într-adev`r elevul se afl` în



Caseta 35. Ini]iative de succes în vederea combaterii abandonului [colar

Necesitatea derul`rii de programe de educa]ie remedial` în cazul
elevilor în situa]ie de risc de abandon [colar a fost subliniat` în mai multe
rânduri de cadrele didactice, ca m`sur` simpl`, dar deosebit de eficient` de
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situa]ie de abandon [colar, pe cât posibil, dac` g`sim timpul necesar, încerc`m
pe perioada vacan]ei s` recuper`m cu el la [coal`. În ultimii doi ani de zile, în
cadrul [colii noastre a avut loc programul „{coala de var`” [i „Gr`dini]a de
var`”, în cadrul acestui program am încercat s`-i atragem pe copiii care în
timpul anului [colar au avut abandon, încercând s` facem cu ei nu lec]ii
concrete ci anumite concursuri, jocuri, prin care îi putem atrage pentru
urm`torul an (jude]ul Prahova, interviu cadru didactic).

Avem un program prin care copiii primesc o mas` de prânz. Prin aceast`
metod` am reu[it s` îmbun`t`]im prezen]a la [coal` a copiilor. Uneori vin
copii de la 9, 10, special pentru aceast` mas`, dar m`car r`mân la [coal`.
Noi credem c` prin aceast` metod`, încet încet se îmbun`t`]esc [i rezultatele
copiilor. De asemenea avem ore în plus dup` mas`, de dou` ori s`pt`mânal
câte dou` ore pentru copiii din clasele I-II. Avem 3 clase de-a I-a [i 3 clase a
II-a. Facem dou` grupe, una pentru elevii mai silitori [i una pentru copiii cu
probleme la înv`]`tur`. Mai avem [i pentru copiii din clasele V-VIII, tot la fel,
2 ore pe s`pt`mân` pentru dou` grupe de copii. Am ob]inut finan]area de la
Erste Bank, împreun` cu Caritas-ul. Au ei un program pentru ]`rile balcanice,
nu numai pentru romi ci pentru to]i cei care au nevoie de un astfel de ajutor.
Nu îmi amintesc acum denumirea programului, avem un responsabil pentru
acest proiect. (...) De asemenea elevii care vin în fiecare zi la [coal` [i la aceste
ore suplimentare particip` ca “bonus” la o excursie de o s`pt`mân` pe timpul
verii (jude]ul Covasna, interviu director).

- Sprijin individualizat pentru efectuarea temelor [i preg`tirea lec]iilor
(înv`]`tori itineran]i);

- Organizarea la nivelul claselor a unor grupe de întrajutorare;
- Aplicarea de recompense pentru orice progres înregistrat (aprecieri verbale,

diplome etc);
- Prezentarea, promovarea cazurilor de elevi din medii diferite care au reu[it;
- Atragerea p`rin]ilor la ac]iuni comune de supraveghere, îndrumare, sprijinire;
- Sprijin suplimentar (jude]ul Arge[, interviu director).
Lucru diferen]iat la clas`, sprijinul profesorului itinerant, care a realizat
împreun` cu cadrele didactice programe adaptate, discu]ii cu psihologul [colar
(jude]ul Ia[i, interviu director).



recuperare: „Problema e c` sunt proiecte complexe, dar nu exist` proiecte simple:
dac` le d`m o mas` [i 3-4 ore la [coal`, ar merge, sunt rezultate fantastice prin
remedieri”149. Acela[i cadru didactic subliniaz` de asemenea faptul c`, în
general, finan]atorii nu-[i arat` interesul pentru astfel de programe, deoarece
sunt apreciate ca fiind simple [i lipsite de inova]ii. Acest lucru este regretabil,
mai ales în condi]iile în care filosofia proiectelor de dezvoltare nu este numai
inovarea la nesfâr[it, ci [i identificarea interven]iilor de succes [i replicarea lor
pe scar` larg`, din momentul în care [i-au demonstrat eficacitatea. Ori, o
mas` de prânz, câteva ore de educa]ie remedial` suplimentare, [i o
recompens` pentru cei care urmeaz` acest program, se dovedesc a fi m`suri
extrem de eficiente în combaterea abandonului [colar [i în îmbun`t`]irea
performan]elor [colare.

Un alt aspect subliniat de cadrele didactice ca element pozitiv în
combaterea abandonului [colar este încadrarea personalului de sprijin [i
mobilizarea sa la activit`]i adaptate în vederea prevenirii abandonului [colar.
Dup` cum am subliniat acest aspect [i în capitolul precedent, profesorul
itinerant, consilierul sau psihologul [colar pot fi resurse esen]iale mobilizate
în acest sens150. 

4.1.2. Sprijin pentru copiii din familii nevoia[e

Dup` cum arat` analiza din capitolul precedent, majoritatea cazurilor
de abandon [colar [i de absenteism sunt legate de problema s`r`ciei. Elevii
din familii aflate în dificultate trebuie astfel sprijini]i, pentru a reduce costurile
colaterale ale educa]iei. În acest sens am identificat o serie de m`suri pe care
le putem considera ini]iative de succes, care au meritul nu doar de a r`spunde
la nevoile materiale ale copiilor din familii nevoia[e, dar [i acela, extrem de
important, de a coagula solidaritatea social`, prin care se pot crea mecanisme
de sus]inere durabile pentru cei defavoriza]i. În plus, aceste m`suri au menirea
de a pune în practic` [i de a promova valori pozitive de întrajutorare, a c`ror
internalizare de c`tre copii reprezint` o plus valoare a educa]iei incluzive.
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149 Interviu cadru didactic, jude]ul Bihor.
150 Vezi paginile 64-65.

Cum îi sprijin` institu]ia pe elevii ai c`ror p`rin]i nu le pot cump`ra
rechizite?
Se cump`r` din banii celorlal]i p`rin]i [i unele sponsoriz`ri (jude]ul Arad,
interviu director).

Copiii care nu au rechizite lucreaz` cu rechizitele celorlal]i copii, deoarece am
hot`rât împreun` cu ace[tia, cu p`rin]ii, s` se strâng` un fond de rechizite [i



Caseta 36. Sprijin pentru elevii din familii nevoia[e

Un alt rol important în sprijinirea copiilor din familii defavorizate o are
acordarea unei mese pe zi, a[a cum am subliniat deja în paragraful precedent.
{coala poate suplini astfel, cel pu]in într-o anumit` m`sur`, lipsurile materiale
cu care se confrunt` p`rin]ii, iar acordarea acestei mese reprezint` totodat`
o contribu]ie la aportul nutri]ional al copiilor, la s`n`tatea lor, [i implicit la
crearea unor condi]ii mai bune pentru procesul educativ. 

S-a subliniat de asemenea ca având un rol foarte pozitiv implementarea
programului guvernamental de acordare a rechizitelor [colare copiilor din
medii defavorizate. Programul a fost ini]iat prin Ordonan]a Guvernului nr.
33/2001, aprobat` prin Legea nr. 126/2002, [i a devenit func]ional începând
cu anul 2003, fiind implementat anual pe tot teritoriul ]`rii. Scopul
programului este acela de a men]ine în sistemul educa]ional copiii proveni]i
din familii nevoia[e, în]elegând prin acestea familiile al c`ror venit mediu net
lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de baz`
minim brut pe economie. De acest program beneficiaz` anual aproximativ
945.780 de elevi151. Rezultatul preconizat al acestui program, precum [i al
programului „Cornul [i Laptele”, este reducerea abandonului [colar, dar [i,
colateral, reducerea absenteismului. Cu toate c` aceste programe de sprijin
nu induc neap`rat [i o îmbun`t`]ire a calit`]ii educa]iei pe care copiii romi o
primesc în clas`, ele sunt m`suri care permit cel pu]in adresarea unora din
problemele de baz` cauzate de s`r`cie în ceea ce prive[te participarea copiilor
la înv`]`mânt. Insist`m îns` asupra faptului c` f`r` a fi acompaniate de o
îmbun`t`]ire drastic` a actului educa]ional, aceste programe nu vor rezolva
decât o mic` parte din problemele unui segment al popula]iei de elevi. Faptul
c` elevul este men]inut în incinta [colii datorit` acestor programe de sprijin
nu înseamn` neap`rat c` prezen]a sa în [coal` se va solda [i cu succesul s`u
pe plan educa]ional. A[a cum am ar`tat în repetate rânduri, acesta depinde
în mare m`sur` de calitatea educa]iei.
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151 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Inov`rii, Raport asupra st`rii sistemului na]ional de înv`]`mânt,
Bucure[ti, 2009, p. 116.

s` se cumpere la comun pentru a le dezvolta copiilor ni[te valori pozitive, cum
ar fi prietenia, ajutorul (jude]ul Arad, interviu cadru didactic).

Fiecare cadru didactic prezint` la clas` metodologia de acordare a rechizitelor
de c`tre Guvernul României, acestor elevi li se dau [i burse [i ei mai vin la
[coal` pentru c` sunt foarte s`raci [i pentru laptele [i cornul pe care îl primesc
zilnic. (jude]ul Gala]i, interviu director).



4.1.3. Implicarea p`rin]ilor [i a comunit`]ii 

Am constatat din unele interviuri cu cadrele didactice faptul c` modul
în care p`rin]ii sunt implica]i în activit`]ile [colii poate avea un impact
semnificativ în îmbun`t`]irea calit`]ii educa]iei. În primul rând, este esen]ial
ca profesorii [i înv`]`torii s` cunoasc` temeinic comunitatea pe care o
deserve[te [coala. Cunoa[terea acesteia contribuie la identificarea nu numai
a punctelor slabe cu poten]ial de risc pentru elevi (cum este, de pild`,
analfabetismul sau slabul nivel de [colarizare al unora dintre p`rin]i), dar [i a
persoanelor resurs` care pot fi implicate mai activ la activit`]i de sprijinire a
actului educa]ional. Acestea pot fi mobilizate pentru activit`]i de educa]ie
remedial` cu grupuri de copii, inclusiv acei copii ai c`ror p`rin]i au un nivel
de educa]ie mai slab.

Extrem de important este, de asemenea, pe lâng` o cunoa[tere
aprofundat` a comunit`]ii, [i o comunicare între p`rin]i [i cadre didactice de
pe pozi]ii de egalitate, f`r` manifestarea unor atitudini discriminatorii. În
momentul în care p`rin]ii romi sunt trata]i la fel ca p`rin]ii neromi, în
momentul în care comunicarea dintre ace[tia [i cadrele didactice este una
s`n`toas`, bazat` pe principii de non-discriminare, de respect mutual, de
în]elegere reciproc`, cresc [i [ansele ca implicarea p`rin]ilor s` sporeasc`, [i
cantitativ, dar [i calitativ. 

Un al treilea aspect, care decurge din primele dou`, este o abordare
personalizat` a fiec`rei comunit`]i, în func]ie de punctele tari, punctele slabe,
oportunit`]ile [i amenin]`rile identificate în fiecare caz. În acest sens ar fi spre
exemplu oportun ca la începutul fiec`rui an [colar, cadrele didactice s`
realizeze, împreun` cu p`rin]ii implica]i în activitatea [colii, o analiz` SWOT
a comunit`]ii pe care o deservesc. În cadrul acestei analize se pot identifica
persoanele resurs` care pot fi mobilizate pentru a sprijini procesul educa]ional,
[i se pot stabili axe de ac]iune prioritar` în vederea rezolv`rii celor mai
importante puncte slabe [i amenin]`ri pentru buna desf`[urare a actului
educativ. Citatele de mai jos ilustreaz` aceste puncte subliniate de noi. 
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Eu mereu am f`cut o compara]ie între educa]ia incluziv` [i s`n`tate, dac` e[ti
bolnav [tii de ce suferi, iei un medicament [i s-ar putea s` te tratezi. La fel [i
la educa]ia incluziv`, fiecare comunitate are specificul ei [i ar fi foarte bine
dac` s-ar rezolva problemele personalizate, odat` rezolvate putem face o
educa]ie incluziv` (jude]ul S`laj, interviu cadru didactic).

Cum implic` institu]ia în mod activ p`rin]ii, în special ai elevilor din
comunit`]ile de romi?
Prin [edin]ele la care vin, prin faptul c` unii p`rin]i sunt resurs`, în sensul c`
ajut` mai mul]i elevi din clas`, având în vedere c` unii dintre ei se duc la colegii



Caseta 37. Cunoa[terea comunit`]ii, mobilizarea resurselor [i implicarea p`rin]ilor

4.1.4. Activit`]ile extra[colare [i implicarea cadrelor didactice

Dac` lu`m în considerare faptul c` [coala are un rol educativ care se
extinde dincolo de orele de educa]ie formal`, activit`]ile extracurriculare
cap`t` o importan]` major`. Am subliniat în analiza noastr` faptul c`
implicarea cadrelor didactice în via]a elevilor, dincolo de orele desf`[urate în
clas`, este un factor capital de succes. 

Este evident faptul c` munca prestat` de cadrele didactice în afara
sarcinilor lor nu trebuie în]eleas` ca pe o obliga]ie de a lucra în regim de
voluntariat. Sunt foarte l`udabile – dar totodat` [i rare – ac]iunile voluntare
ale unora din cadrele didactice din câteva [coli din Gorj sau Suceava, îns`
trebuie s` p`str`m realismul în a[tept`rile fa]` de cadrele didactice.
Neîndoielnic, bugetul destinat înv`]`mântului trebuie suplimentat, pentru a
p`stra în sistemul educa]ional cadre didactice competente, motivate [i
satisf`cute de munca lor. De asemenea, munca suplimentar` trebuie
recompensat` pe m`sura eforturilor depuse de cadrele didactice implicate în
ore de educa]ie remedial` sau activit`]i de alte tipuri. 

O ini]iativ` pozitiv` este implicarea unor sponsori pentru aceste
activit`]i, precum prim`ria sau al]i agen]i economici de la nivel local. 
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lor ai c`ror p`rin]i [tiu s` scrie [i s` citeasc` [i îi ajut` [i pe cei care nu [tiu s`
scrie [i s` citeasc`. De exemplu chiar în clas` am o asemenea situa]ie, mama
unei eleve se ocup` de fiica ei, dar vine [i o elev` a c`ror p`rin]i nu [tiu s`
scrie [i s` citesc` [i nu reu[esc s` o ajute [i merge la mama feti]ei respective
care este foarte disponibil` [i chiar este un p`rinte resurs` (jude]ul Suceava,
interviu cadru didactic).

Nu-i u[or s` implic`m p`rin]ii, dar vin de obicei la serb`ri, sunt mândri de
copiii lor, avem grij` întotdeauna s` le d`m o diplom`, s` le facem fotografii,
s` afi[`m aceste lucruri, ei se recunosc [i sunt foarte mândri c` se schimb`
situa]ia, simt [i ei c` sunt trata]i altfel (jude]ul Suceava, interviu director).

Cum comunic` institu]ia cu p`rin]ii?
Direct, îi chem`m la [coal`, avem cadre, înv`]`toarele mai ales, merg personal
acas` s` vad` unde locuie[te copilul, dac` p`rintele [tie s` scrie [i s` citeasc`,
poate s`-i ajute la lec]ii [i descoper`, unii [tiu, unii nu [tiu [i atunci intervine
înv`]`torul mai mult la activitate remedial` (jude]ul Suceava, interviu
director).



Caseta 38. Activit`]ile extra[colare [i implicarea cadrelor didactice

De notat este de asemenea, a[a cum subliniaz` [i ultimul citat,
necesitatea de a implementa activit`]i cu poten]ialul de a-i atrage pe copii
c`tre cunoa[tere, c`tre înv`]are. Interesul elevilor trebuie stimulat prin
activit`]i extra-curriculare, prin folosirea unor metode interactive [i utilizarea
resurselor multimedia proprii unei educa]ii moderne. De asemenea, trebuie
stimulat [i în rândul cadrelor didactice interesul pentru utilizarea unor astfel
de metode [i resurse. Acest aspect este legat îns` de un alt factor, [i anume
formarea continu` a cadrelor didactice în domeniul educa]iei incluzive [i a
metodelor de predare interactiv`.
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Exist` ini]iative extra-curriculare ale institu]iei în comunitate (teatru,
excursii, concursuri)?
Anul trecut chiar am f`cut multe excursii [i copiii [au fost] numai din
comunitate, una a fost sponsorizat` de prim`rie, alta o dat p`rin]ii, deci cred
c` n-o r`mas copil în [coal` care s` nu mearg` undeva, inclusiv cei care poate
au ie[it pentru prima dat` din comunitate într-un an (jude]ul Suceava,
interviu director).

Am noroc s` am ni[te colegi de mod` veche [i ei fac munc` suplimentar` cu
copiii f`r` s` se gândeasc` la remunera]ie suplimentar` pentru aceasta
(jude]ul Gorj, interviu director).

Vreau s` spun chiar o mare importan]` am dat noi etniei rome, pentru c` am
[tiut c` aici e punctul nostru slab [i ne preocup`m foarte mult de situa]ia lor,
am avut în fiecare an gr`dini]e estivale, am adus copiii care nu prea au
frecventat gr`dini]a sau n-au fost înscri[i din diverse motive, cadrele didactice
au f`cut efectiv munc` voluntar`, niciodat` n-au fost pl`ti]i, deci din concediul
lor o lun` sau trei s`pt`mâni s-au ocupat de copiii `[tia, ceea ce e un lucru
remarcabil, zic. Nu ne-a obligat nimeni, noi am vrut s` facem asta [tiind c`
fac [i alte [coli dar puteam s` alegem s` st`m acas` (jude]ul Suceava,
interviu director).

G`sesc activit`]i [colare [i extra[colare atractive, mai g`sesc câte un sponsor
pentru h`inu]e, pentru ceva dulciuri, juc`rii. Mie îmi place s` le prezint multe
lucruri noi, folosesc centrul de informare [i cercetare la maxim [i totdeauna
încep ora cu ceva care s` le stârneasc` interesul, de exemplu am vrut s` le
vorbesc despre Bug. Am constatat c` elevii de clasa a VII-a nu [tiau de
Auschwitz [i atunci am c`utat un filmule] despre Auschwitz, despre ce au f`cut
nem]ii în perioada respectiv`, copiii au fost foarte interesa]i [i chiar au
împrumutat cartea (...) [i o citesc pe rând (jude]ul S`laj, interviu cadru
didactic).



4.1.5. Formarea cadrelor didactice

În capitolul precedent, am subliniat lipsa acut` a programelor de
formare continu` a cadrelor didactice152, în special în domenii precum
educa]ia incluziv` [i metode de combatere a discrimin`rii [i de promovare a
toleran]ei în mediul [colar. Din citatele de mai jos reiese îns` c` în unele
cazuri, oferta de cursuri de formare continu` pentru cadrele didactice a
Ministerului Educa]iei, a Caselor Corpului Didactic, [i a altor organiza]ii active
în domeniu, poate fi foarte consistent`. Citatele de mai jos arat` faptul c`
unele cadre didactice au beneficiat de aceste form`ri, [i c` acestea au
contribuit la îmbun`t`]irea calit`]ii actului educativ. 
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La ce cursuri de formare continu` a]i participat în ultimii patru ani?
Am f`cut mai multe cursuri, cu noi metode de predare, cu noi metode de
evaluare, au fost ni[te cursuri legate [i de psihologie [colar` pentru o mai bun`
în]elegere a nivelului psihic al copiilor, sau pentru mai bun` în]elegere a
copiilor, sau a vârstei copiilor, noi la baz` având doar la facultate un an de
psihologie [colar`, [i au fost binevenite aceste cursuri! (...) În urma acestor
programe s-a observat o mai bun` deschidere a cadrelor de la noi de la [coal`
c`tre elev [i c`tre problemele pe care le întâmpin` elevii atât acas` cât [i la
[coal`. Am observat în mare parte c` elevii claselor noastre privesc parc` [i
datorit` nou` cumva cu al]i ochi, sau privesc în mod pozitiv orele f`cute la
[coal`, m` bucur c` am participat la aceste cursuri [i la aceste programe, în
urma programelor PHARE am primit anumite materiale educa]ionale, resurse
educa]ionale. Am uitat s` men]ionez c` am mai f`cut un curs AEL, lec]iile
f`cute pe AEL, la Câmpina, informatic`, beneficiem acum de mai multe resurse
[i \ntr-adev`r au fost binevenite aceste cursuri sau aceste programe. Au evoluat
[i copiii, [i noi. (jude]ul Prahova, interviu cadru didactic)

La foarte multe, de la didactic`, limba [i cultura romani din 2006 la cursuri
de formare a cursurilor romani, metodici [i pred`ri, consiliere pentru p`rin]i
romi, educa]ie intercultural`, rela]ii interetnice, educa]ie electoral`, crearea
claselor responsabile, management de proiect, cursul de formare destinat
metodi[tilor pentru [colarizarea romilor, seminare-examen formator na]ional
în romanipen-ul educa]ional, educa]ie în mediul rural defavorizat, competen]`
de cooperare comunitar` [i desegregare, curs de formare a formatorilor
na]ionali, gândire critic` [i înv`]are activ`, program de formare pentru director
[i inspector, management educa]ional, educa]ie [i sprijin în mediul incluziv,
toate cursurile au fost furnizate de Ministerul Educa]iei în parteneriat cu
Educa]ia 2000+, CRCR Cluj , CCD S`laj, CNCD, dar toate au fost vizate de

152 Vezi paginile 61-63.



Caseta 39. Formarea continu` a cadrelor didactice

Oferta de cursuri de formare continu` a cadrelor didactice din
exemplele de mai sus indic` preocuparea unora din furnizorii de formare
continu` pentru aspecte esen]iale, precum educa]ia incluziv` [i combaterea
discrimin`rii. Aportul unor institu]ii [i organiza]ii precum Consiliul Na]ional
pentru Combaterea Discrimin`rii, Centrul Educa]ia 2000+ sau Centrul de
Resurse pentru Comunit`]ile de Romi – Cluj este esen]ial în cadrul acestor
cursuri. Societatea civil`, prin implicarea organiza]iilor active în domeniul
educa]iei [i al incluziunii sociale a romilor, poate suplimenta oferta institu]iilor
publice de cursuri de specialitate (consiliere pentru p`rin]i romi, educa]ie
intercultural`, rela]ii interetnice, romanipen educa]ional, etc.).

Aceast` imagine a unei oferte bogate în cursuri de formare continu` a
cadrelor didactice contrasteaz` puternic cu situa]ia reg`sit` în alte jude]e,
unde de cele mai multe ori cadrele didactice nu au beneficiat de acelea[i
cursuri. Se pune în mod logic întrebarea obstacolelor care împiedic`
replicarea unor exemple precum cele de mai sus [i în alte [coli. Astfel, una
din barierele care pot restric]iona accesul cadrelor didactice la cursurile de
formare continu` este faptul c` unele cursuri pot fi urmate doar contra cost,
în limite între 600 [i 1200 de RON153. Un alt obstacol este faptul c` transportul
din zonele rurale c`tre centrele urbane în care se ofer` aceste cursuri nu este
decontat, iar în cazul în care cursul dureaz` peste patru ore pe zi, costurile
legate de mas` trebuie de asemenea acoperite de c`tre participan]i. În
condi]iile în care salariile din înv`]`mânt sunt din cele mai sc`zute, cadrele
didactice nu pot face fa]` acestor costuri decât cu greu. Dac` exist`
reglement`ri ale form`rii continue a cadrelor didactice (respectiv
obligativitatea de a cumula 90 de credite în 5 ani), atunci trebuie creat [i
cadrul pentru respectarea acestora, [i trebuie asigurate condi]iile unui acces
cât mai larg al cadrelor didactice la formarea continu`. 
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Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii. Mi-au folosit foarte mult pentru c` la rândul
meu am reu[it s` formez cadrele didactice din [coal` (jude]ul S`laj, interviu
cadru didactic).

Cum au fost instruite cadrele didactice cu privire la felul cum trebuie
abordate intoleran]a, rasismul, discriminarea?
Curs de formare educa]ia incluziv`, dar [i [coala f`r` discriminare, organizate
de Consiliul Na]ional pentru Combaterea Discrimin`rii [i MECI (jude]ul S`laj,
interviu director).

153 Interviu persoan` resurs`, Ministerul Educa]iei, Cercet`rii, Tineretului [i Sportului, aprilie 2010.



4.2. Programele PHARE

Câteva interviuri cu directori [i cadre didactice subliniaz` faptul c`
programele PHARE „Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate” au
contribuit în diferite moduri la îmbun`t`]irea calit`]ii actului educativ în [colile
pilot în care acestea au fost implementate. 

Primul domeniu în care impactul programelor PHARE a fost considerat
un factor pozitiv este formarea cadrelor didactice în domeniul educa]iei
incluzive, a combaterii discrimin`rii, rasismului [i intoleran]ei. În urma
cursurilor desf`[urate în cadrul acestor programe, unele cadre didactice au
observat o schimbare de mentalitate în direc]ia unei mai mari deschideri c`tre
elevii [i p`rin]ii romi. Desigur, aceste schimb`ri nu au avut loc în fiecare [coal`
pilot în care a fost implementat programul, a[a cum am subliniat [i anterior154,
îns` se cuvine s` not`m cazurile în care îmbun`t`]irile au fost eviden]iate [i
argumentate de cadrele didactice. 
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În ce proiecte / programe a fost inclus` institu]ia în ultimii 4 ani (din
2005)?
De departe cel mai important care a avut impact a fost proiectul PHARE 2005,
„Acces la educa]ie pentru grupurile dezavantajate” pe care l-am derulat în
anii 2007-2008. Acesta a fost unul dintre cele mai importante proiecte [i în
rest proiecte mici ca s` zic a[a.

Care au fost succesele acestor proiecte / programe?
În primul rând faptul c` mi-a schimbat modul de gândire. Înc` o dat`, de la
viziunea [colii, misiune, am adaptat tot. Planuri manageriale, regulamentul
[colii, totul adaptat în urma cursurilor de formare de acolo. (jude]ul Gala]i,
interviu director).

Cum au fost instruite cadrele didactice cu privire la felul cum trebuie
abordate intoleran]a, rasismul, discriminarea?
Educatoarele au participat la cursurile de formare prin proiectul PHARE,
educa]ie incluziv`, iar comunicarea între educatoare [i p`rin]i a fost benefic`
în sensul accept`rii în grup a copiilor romi.

De ce resurse educa]ionale referitoare la etniile din România dispune
institu]ia? Sunt folosite aceste resurse? 
Prin proiectul PHARE am primit materiale didactice, casete audio, c`r]i despre
etnia rom` [i sunt folosite frecvent de copii [i educatoare (jude]ul Maramure[,
interviu director).

Cum au fost instruite cadrele didactice cu privire la felul cum trebuie
abordate intoleran]a, rasismul [i discriminarea?

154 Vezi, de exemplu, cazurile din Bihor [i Maramure[, men]ionate la paginile 120 [i 126.



Caseta 40. Interven]ii de succes în cadrul programelor PHARE „Acces la educa]ie pentru
grupuri dezavantajate”, în domeniul form`rii cadrelor didactice în educa]ia incluziv`

Un al doilea domeniu în care s-au remarcat efecte pozitive ale
programelor PHARE a fost deprinderea de metode de adaptare a activit`]ilor
[colii la toate grupurile de elevi. Unele [coli au devenit astfel mai incluzive,
iar oferta educa]ional` mai adaptat` la cerin]ele elevilor.

Caseta 41. Efectele pozitive ale programelor PHARE în domeniul adapt`rii activit`]ilor
[colii la cerin]ele elevilor

142

& Accesul copiilor romi la o educa]ie de calitate

Institu]ia [colii noastre a primit anumite materiale educa]ionale, c`r]i, cd-uri,
pe lâng` acest fapt am mai f`cut ni[te cursuri legate, cursuri ce au f`cut parte
din programul PHARE din 2006, dac` nu m` în[el.

De ce resurse educa]ionale referitoare la etniile din România dispune
institu]ia si când folosi]i aceste resurse?
|n general dispunem de resurse, mai ales în c`r]i, sau în, cum s` spun eu,
c`rticele din acelea micu]e de informare, bro[uri. Aceste c`r]i sunt folosite în
general la orele de dirigen]ie [i în cadrul [edin]elor cu p`rin]ii pe [coal`, sau [i
pe clase (jude]ul Prahova, interviu cadru didactic).

Cum au fost instruite cadrele didactice cu privire la felul cum trebuie
abordate intoleran]a, rasismul, discriminarea?
Dac` la început am descoperit c` unii colegi ai mei dau dovad` de o
mentalitate defectuoas`, au o atitudine nepotrivit` fa]` de elevii de etnie rom`,
sunt trata]i altfel în timpul orelor [i în afara orelor, comportamentul lor nefiind
al unui cadru modern, de tip european, care [tie ce înseamn` toleran]a [i
nediscriminarea, în urma unor cursuri de formare în cadrul proiectului PHARE,
„Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”, în care (...) lucrurile s-au
schimbat aproape 100%. Deja cadrele au un comportament fa]` de copii
tratându-i în mod egal, implicându-i în toate activit`]ile [colii (jude]ul
Suceava, interviu director).

Am schimbat total ca s` zic a[a abordarea [i în cadrul lec]iilor [i în tot ce ]ine
de management în toate documentele, am privit lucrurile cu totul altfel. De la
faza de proiectare ar trebui s` g`sim solu]ii pentru toate grupurile de elevi.
Deci [coala nu mai are activit`]i pentru un elev virtual bun sau mediu, ci pentru
toate grupurile (jude]ul Gala]i, interviu cadru didactic).

Cum procedeaz` institu]ia pentru îmbun`t`]irea rezultatelor elevilor?
Pot s` m` leg iar`[i de programul PHARE, din punctul meu de vedere ne-a
ajutat foarte mult pentru c` dup` ore se fac de dou` ori pe s`pt`mân` ore de
recuperare cu elevii r`ma[i în urm`, „{coala dup` [coal`” se nume[te
programul [i încerc`m s` recuper`m cele mai grave deficien]e pe care le au
elevii (jude]ul Prahova, interviu cadru didactic).



În fine, un ultim aspect subliniat în cadrul interviurilor cu cadrele
didactice a fost îmbun`t`]irea comunic`rii dintre [coal` [i comunitate, prin
includerea p`rin]ilor în via]a [colar` a copiilor [i în general, în activit`]ile [colii.
Acest lucru s-a materializat în cadrul ini]iativei de derulare a unor cursuri
pentru p`rin]i, numite „{coala p`rin]ilor”. În urma acestor cursuri, p`rin]ii [i
cadrele didactice au fost angrena]i într-un proces de comunicare mai intens.

Caseta 42. Îmbun`t`]irea comunic`rii dintre [coal` [i p`rin]i

Din nefericire, îns`, exist` unele semnale referitoare la o anumit` lips`
de sustenabilitate a unora din activit`]ile ini]iate în cadrul programelor PHARE
„Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”. 

Dac` pe parcursul implement`rii acestora, au fost alocate resurse
financiare pentru derularea unor activit`]i precum educa]ia remedial`,
formarea p`rin]ilor, sau acordarea unei mese, în unele cazuri acestea nu mai
sunt sus]inute financiar în momentul de fa]`, ceea ce este de natur` s`
pericliteze succesele ob]inute prin programele PHARE. 
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[A]m f`cut un lucru foarte bun cu „{coala p`rin]ilor”, chiar a fost benefic acest
proiect PHARE, pentru c` i-a adus pe p`rin]i la [coal` [i a rupt bariera aceea
care exista între [coal` [i comunitate [i p`rin]ii au devenit mai deschi[i, mai
comunicativi, colaboreaz` mai bine, chiar vin [i ne spun mult prea multe din
problemele de familie care nu sunt treaba noastr`, discu]iile dintre so]i nu sunt
treaba noastr`, ceea ce se întâmpl` cu copiii da! (jude]ul Prahova, cadru
didactic).

Au existat programe de genul „{coala pentru p`rin]i” în timpul implement`rii
programului Phare 2005, un program de succes, dar pentru sus]inerea în
continuare a unor astfel de activit`]i nu sunt bani în acest moment. Încerc`m
s` continu`m proiectul prin educa]ia oferit` p`rin]ilor în timpul [edin]elor cu
p`rin]ii, când se dezbat diverse teme educa]ionale (jude]ul Covasna, interviu
cadru didactic).

Ce ar trebui s` fac` [coala, dup` p`rerea dumneavoastr`, pentru a
men]ine copiii romi în înv`]`mânt?
Cum era înainte o mas`, deci cum era în cadrul proiectului PHARE, o mas`
cald`. Sunt mul]i copii care vin f`r` bani de pachet [i o napolitan` [i un cub
de brânz` topit` nu cred c` le ]ine de foame pe parcursul zilei la [coal`
(interviu mediator [colar, jude]ul Gala]i).

Cum procedeaz` institu]ia pentru îmbun`t`]irea rezultatelor elevilor?
Se face „{coala dup` [coal`”, copiii cu rezultate slabe sunt cuprin[i în acest
program, r`mân la [coal`, sau vin mai devreme, depinde, cei de I-IV r`mân



Caseta 43. Lipsa de sustenabilitate a unora din activit`]ile programelor PHARE

4.3. Efecte pozitive ale activit`]ii mediatorilor [colari

Interviurile cu cei 25 de mediatori [colari, precum [i interviurile cu
cadrele didactice [i cu directorii [colilor incluse în studiu, au eviden]iat câteva
efecte pozitive ale activit`]ilor derulate de mediatorii [colari. Acestea se refer`
în principal la aspecte nevralgice precum reducerea abandonului [colar, a
necuprinderii [i a absenteismului, combaterea fenomenului de segregare
etnic` în [coli, îmbun`t`]irea rezultatelor [colare [i a comunic`rii dintre cadre
didactice [i p`rin]i, [i schimbarea mentalit`]ii cadrelor didactice fa]` de etnia
rom`. 

Din p`cate, nu exist` cifre [i statistici care s` sus]in` impactul pozitiv
al mediatorilor [colari în [colile unde ace[tia au fost angaja]i. Analiza
impactului mediatorilor [colari implic` evaluarea unui set de indicatori la
momente diferite, respectiv înainte [i la un anumit interval dup` interven]ia
mediatorului, sau, eventual, compara]ia dintre dou` [coli foarte
asem`n`toare, din care una beneficiaz` de interven]ia mediatorului, iar alta
nu. Exist` desigur limite ale acestei metodologii din urm`, deoarece nu numai
indicatorii de baz` ai celor dou` [coli trebuie s` fie identici, dar [i mediul
social din care fac parte cele dou` [coli, [i influen]ele – din interior sau din
exterior – care pot induce schimb`ri. Aceast` metodologie presupune crearea
unor condi]ii cvasi-experimentale care cu greu se pot g`si în realitate. 

Din cauza acestor limit`ri metodologice, datele care sus]in ipoteza
noastr` sunt de natur` pur calitativ`, iar singura metod` de verificare a lor
este confruntarea mai multor surse de informa]ie, respectiv mediatorii [colari,
cadrele didactice [i directorii. În cele ce urmeaz` vom expune a[adar opiniile
acestora referitoare la efectele activit`]ii mediatorilor [colari. Vom termina
capitolul cu unele aspecte critice legate de punerea în practic` a politicii de
încadrare a mediatorilor [colari.
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la remediere, iar cei de V-VIII vin mai devreme. A fost foarte bun acest proiect
deoarece li se asigura [i masa tuturor, acum nu li se mai asigur` pentru c` nu
mai sunt bani, dar a fost foarte bun, copiii chiar veneau [i a fost un punct
câ[tigat deoarece acolo copiii în]elegeau ce li se spunea, cei r`ma[i în urm`,
[i chiar le pl`cea foarte mult! (jude]ul Prahova,interviu cadru didactic)



4.3.1. Reducerea abandonului [colar

Succesul mediatorilor [colari în reducerea abandonului este un fapt
recunoscut [i declarat la nivel oficial, chiar dac` cifre exacte nu sunt
disponibile în cadrul unor studii consistente. Astfel, în 2004, surse ale
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii au declarat în pres` c` în urma activit`]ii
mediatorilor, abandonul [colar la ciclul primar s-a redus cu 50% în [colile în
care ace[tia [i-au desf`[urat activitatea155. Aceste date trebuie îns` privite cu
rezerv` în momentul actual, deoarece contextul din prezent este foarte diferit
de cel din 2004, de pre-aderare a României la Uniunea European`, iar între
timp au avut loc numeroase proiecte [i programe în care au fost antrena]i
mediatorii [colari.

Din interviurile cu mediatorii [colari reiese într-adev`r efectul reducerii
abandonului [colar, în unele cazuri fiind vorba chiar de o reducere dramatic`.
Citatele în acest sens se reg`sesc în Caseta 44. 

Caseta 44. Reducerea abandonului [colar din interviurile cu mediatorii

Ultimul citat provine din interviul cu un mediator [colar care activeaz`
înc` din anul 1995. Se observ` din acest exemplu cum situa]ia particip`rii la
înv`]`mânt a copiilor romi s-a îmbun`t`]it în mod drastic, îns` în decurs de
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P`i de când sunt eu mediator, vin acum la [coal` [elevii], nu mai sunt [în
situa]ie de abandon [colar] decât vreo 2%. Înainte a fost 5%. Acum vin, s-a
îmbun`t`]it situa]ia… Am fost pe teren, s` le explic copiilor, p`rin]ilor [i pân`
la urm` vin la [coal`. Deci de la 5 la 2% (jude]ul Bra[ov, interviu mediator
[colar).

La ora actual` s-au f`cut ni[te lucruri extraordinare. Practic nu exist` abandon
[colar (...). S-au f`cut ni[te schimb`ri fantastice, deci când am venit eu în
[coal` erau între 16 [i 20 de abandonuri, s` nu mai vorbim de zeci de mii de
absen]e [colare pe un termen de un an. Bineîn]eles, absen]ele s-au redus,
frecven]a este mult schimbat` (jude]ul Cluj, interviu mediator [colar).

La începutul activit`]ii mele în comuna S., copiii de etnie rom` nu frecventau
cursurile [i nu terminau decât 5, 6 clase, dar în acest moment, din 83 de elevi
de etnie rom` sunt doi elevi care s-au înscris la liceu la Târgu Secuiesc. Nu
s-au înscris pe locurile speciale pentru romi ci pe locurile normale, având în
vedere faptul c` sunt bine preg`ti]i nu au dorit s` apeleze la acest ajutor
(jude]ul Covasna, interviu mediator [colar). 

155 Mediatorul [colar îi va sprijini pe copiii romi, Adev`rul, 9 septembrie 2004, disponibil la
http://www.acces-la-educatie.edu.ro/index.php/articles/resurse utile/518, accesat în aprilie
2010.



15 ani. Concluzia care se desprinde din acest citat este necesitatea unei
interven]ii de lung` durat`, pentru a putea înregistra rezultate sustenabile la
nivelul schimb`rii unor tipare înr`d`cinate de mai multe genera]ii. 

4.3.2. Reducerea necuprinderii

Numero[i mediatori [colari intervieva]i în cadrul studiului au eviden]iat
îmbun`t`]irea semnificativ` a particip`rii copiilor romi la educa]ie, prin
reducerea procentului de copii de vârst` [colar` necuprin[i în sistemul de
înv`]`mânt obligatoriu. Activitatea mediatorilor [colari a constat în ac]iuni de
diseminare a informa]iilor legate de demersurile necesare înscrierii copiilor la
[coal`, precum [i de sprijin concret în vederea înscrierilor, în special în rândul
comunit`]ilor unde nivelul de [colarizare al p`rin]ilor nu le permite realizarea
de dosare în acest scop. 

De notat este importan]a monitoriz`rii comunit`]ilor, prin
recens`mântul copiilor [i urm`rirea situa]iei lor [colare, în special a celor afla]i
într-un stadiu marcat de un risc sporit de neparticipare la sistemul de
înv`]`mânt (copiii de vârst` pre[colar`, dar [i cei care au terminat 8 clase).
Mediatorul [colar este un factor privilegiat pentru colectarea datelor în acest
sens, deoarece în general beneficiaz` de o intrare sigur` în comunit`]i [i de
accesul la date veridice. Implicarea mediatorului în identificarea familiilor care
se confrunt` cu dificult`]i care afecteaz` participarea la educa]ie a copiilor
este din nou un factor semnificativ. Mediatorul, ca parte integrant` a
comunit`]ii, de]ine informa]ii de profunzime legate de situa]ia familial` a
copiilor [i de obstacolele care pot împiedica participarea lor la sistemul de
înv`]`mânt, fie c` este vorba de slabul nivel de [colarizare a unora dintre
p`rin]i [i de dificultatea de a întocmi documenta]ia necesar` înscrierii, fie c`
este vorba de o situa]ie economic` precar` sau de migra]ia p`rin]ilor în
c`utare de surse de venit temporare. Aceste obstacole nu sunt întotdeauna
bine în]elese de c`tre cadrele didactice. A[a cum am eviden]iat deja în
capitolul precedent, persist` mituri adânc înr`d`cinate în mentalul colectiv
nerom, cum ar fi dezinteresul p`rin]ilor romi pentru educa]ia copiilor, sau
frecven]a ridicat` a c`s`toriilor timpurii. În schimb, mediatorul [colar are acces
la informa]ii care reflect` în mod mult mai fidel realit`]ile comunit`]ilor de
romi, [i ca atare poate interveni mult mai eficient la eradicarea cauzelor reale
ale neparticip`rii copiilor romi la sistemul de înv`]`mânt.
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Atunci156 copiii nu erau atâ]ia, am auzit c` era un grup numai de 12-13 copii
care s-au înscris la [coal`.
În momentul în care eu mi-am început activitatea am mers în comunitatea de
romi (din cas` în cas`), le-am colectat datele cu scopul de a le întocmi dosarele
pentru înscrierea la [coal`, de asemenea am mers la Prim`rie pentru a intra
în posesia unor informa]ii (care trebuie sa mearg` la [coal`, câ]i ani au, etc).
Am strâns copiii de la Gr`dini]a Estival` (...) [i anul trecut am pornit 2 clase
de copii romi. În leg`tur` cu comportamentul lor, copiii veneau la [coal` dar
la orele 9, 10, 11, ace[tia mergeau acas`. 
(...)
P`rin]ii nu-[i d`deau copilul la [coal` când avea 7-8 ani datorit` faptului c`
nu [tiau s` realizeze nici m`car un dosar, [i din acest motiv l`sau copiii
ne[colariza]i, nu se implicau s` întocmeasc` un dosar, nici acuma nu se
implic` s` fac` actele necesare (...), deci trebuie s` merg din cas` în cas` s`
fac dosare, în a[a fel încât s` aib` toate hârtiile f`cute, s`-i înscriu eu la [coal`,
s` le completez cererile, deoarece mul]i dintre ei nu [tiu s` scrie (jude]ul Bihor,
interviu mediator [colar).

Consider c` în activitatea de mediator [colar am reu[it s` contribui în primul
rând la con[tientizarea comunit`]ii de romi din comuna B. despre importan]a
educa]iei Au fost câteva succese dar am avut [i e[ecuri pentru c` exist` multe
familii de romi care nu au posibilit`]i materiale s` trimit` copii la [coal` pe
orice perioad` a anului, [i al]i p`rin]i nu au un interes deosebit pentru educa]ia
copiilor. La începutul activit`]ii, rata [colariz`rii romilor era de 75% iar acum
a ajuns la aproximativ 90%... În vederea cre[terii ratei [colariz`rii am lucrat
împreun` cu p`rin]ii pentru a încuraja înscrierea la timp a copiilor la [coal`
(jude]ul Boto[ani, interviu mediator [colar).

La începutul activit`]ii mele, rata [colariz`rii romilor era de 77% iar acum a
ajuns la aproximativ 85%. De[i romii în]eleg u[or cât de important este
procesul educa]ional, nu totdeauna pot l`sa copiii singuri acas` atunci când
pleac` la muncile agricole de sezon din alte localit`]i ale ]`rii (jude]ul
Boto[ani, interviu mediator [colar).

Am propus includerea în cadrul consiliului claselor a unui p`rinte rom care s`
contribuie la îmbun`t`]irea procesului de participare [colar` a elevilor [i
p`rin]ilor romi din comunitate (jude]ul Boto[ani, interviu mediator [colar).

(...) [D]e când sunt eu, [tiu c` situa]ia s-a îmbun`t`]it, oamenii mai r`spund
chem`rii, mai vin la [edin]e p`rin]ii. S-a îmbun`t`]it rata [colariz`rii dup`
p`rerea mea (...). Mândria mea e c` to]i frecventeaz` cursurile [colare [i vor

156 Respondentul se refer` la momentul începerii activit`]ii sale ca mediator [colar.



Caseta 45. Efecte pozitive ale activit`]ii mediatorilor [colari în privin]a îmbun`t`]irii
ratei cuprinderii

4.3.3. Reducerea absenteismului

Un efect conex al activit`]ii mediatorilor [colari îl reprezint` reducerea
absenteismului în rândul copiilor romi. Acest lucru a fost subliniat de câ]iva
dintre cei intervieva]i. Se reliefeaz` din nou rolul crucial al unei cunoa[teri
temeinice a problemelor comunit`]ilor [i contribu]ia mediatorului [colar de
a interveni în mod eficient la rezolvarea lor. Caseta 46 prezint` unele citate
care eviden]iaz` rolul pozitiv al mediatorului în solu]ionarea problemei
absenteismului. 
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ca s` nu mai fie unul f`r` [coal`. Mai sunt f`r` [coal`, dar de dinainte ca s`
fiu eu mediator (jude]ul Bra[ov, interviu mediator [colar).

Am fost în comunitate, am adunat to]i copiii care trebuie s` înceap` anul
[colar 2009-2010, i-am selectat pe to]i, i-am înscris, i-am luat în eviden]`, [i
pe cei care trebuie s` mearg` la [coal`, cei care încep cursurile, cei care trebuie
s` vin` la gr`dini]`, cei care au terminat a 8-a la sfâr[itul semestrului, pe to]i
i-am monitorizat [i am fost la ei acas` la domiciliul p`rin]ilor, deci am avut o
activitate destul de lung` [i am muncit foarte mult. Cu p`rin]ii am fost la fel
din cas`-n cas` [i am discutat cu ei. Nu pot s` zic c` nu au r`spuns chem`rilor
mele. Mie mi se deschide u[a în orice cas` din comunitate [i discut cu ei. Se
poate vedea în teritoriu cât sunt de apreciat de comunitate (jude]ul Bra[ov,
interviu mediator [colar).

Am f`cut în 2008 un fel de recens`mânt, am mers la fiecare familie [i am
v`zut câ]i copii are, de ce vârst` sunt ca s` vedem când e momentul ca ace[ti
copii s` fie înscri[i la [coal`, sau dac` au abandonat [coala s` vedem cum îi
aducem la „A doua [ans`”, cei care vor. Noi ne d`m tot interesul s`-i
[colariz`m (jude]ul Bra[ov, interviu mediator [colar).

Era mai greu în primul an deoarece romii din comunitate stau departe, undeva
la marginea ora[ului. În plus unii dintre ei nu aveau ceas s` [tie cât e ora [i
din aceste motive copiii romi întârziau diminea]a la [coal`. În acest sens am
purtat o discu]ie cu Domnul Director, în urma c`reia aceast` problem` a fost
solu]ionat` în sensul c`, copiii mici au putut fi transporta]i cu ajutorul unui
microbuz al [colii (jude]ul Bihor, interviu mediator [colar).

Slav` Domnului c` avem un mediator [colar foarte bun, prin intermediul c`ruia
încerc`m s` rezolv`m problemele legate de absen]e. El are un rol de leg`tur`
între institu]ia noastr` [i comunit`]ile de romi din comun`. Consider c` suntem



Caseta 46. Rolul mediatorului [colar în reducerea absenteismului

4.3.4. Combaterea segreg`rii [i desegregarea 

Unele interviuri subliniaz` rolul pozitiv al mediatorului în procesul de
desegregare, dar [i în ceea ce prive[te ac]iuni de prevenire a segreg`rii, ca
de exemplu la formarea claselor de început de ciclu. Din citatele din caseta
47 se cristalizeaz` ideea rolului pe care mediatorul [colar îl poate avea, [i
anume acela de monitor al situa]iei în ceea ce prive[te segregarea, [i de
garant al respect`rii principiului de incluziune a copiilor romi în clase mixte.
Mul]umit` prezen]ei continue a mediatorului [colar, se întâmpl` uneori ca
directorii [colilor [i cadrele didactice s` internalizeze principii ale educa]iei
incluzive, precum distribuirea copiilor în clase în scopul evit`rii segreg`rii,
ajungându-se astfel la un etos organiza]ional pozitiv, în care cadrele didactice
sunt atente pentru ca „nici din gre[eal`” s` nu se formeze clase segregate. 

Caseta 47. Contribu]ia mediatorului [colar în procesul de desegregare

4.3.5. Îmbun`t`]irea rezultatelor [colare

Un alt efect al prezen]ei [i activit`]ii mediatorului [colar este
ameliorarea rezultatelor [colare ale copiilor, care decurge [i din îmbun`t`]irea
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Dup` p`rerea dumneavoastr`, exist` segregare în [coala în care
activa]i? Ce tip de segregare? Explica]i.
Exist`. {i la [coala num`rul 1 [i la [coala num`rul 4. La num`rul 4 sunt 99%,
acolo nu prea exist` români. Sunt clase mai mult de romi. Sunt clase numai
de romi [i clase numai de români. Noi am încercat s` facem anul acesta
desegregare (...). Ini]iativa mea a fost. {coala nu f`cea nimic. Probabil p`rin]ii
copiilor au f`cut segregarea. „De ce copilul meu s` stea cu copilul rom?”
P`rin]ii neromi, ei au f`cut. Au insistat [i profesorii au fost de acord (jude]ul
Gala]i, interviu mediator [colar).

De ani de zile suntem aten]i s` nu se întâmple cazuri care s` duc` la
segregare. La începutul fiec`rui an [colar se stabilesc [i se discut` astfel de
m`suri. Mai ales de când exist` mediatorul [colar urm`rim cu o deosebit`
aten]ie ca nici din gre[eal` s` nu se întâmple astfel de cazuri (jude]ul
Covasna, interviu cadru didactic).

noroco[i s` îl avem printre noi [i ne ajut` foarte mult cu vizitele \n comunitate
(jude]ul Covasna, interviu director).



situa]iei în ceea ce prive[te reducerea fenomenelor indezirabile, precum
abandonul [colar, necuprinderea [i absenteismul. Astfel, s-au punctat
performan]ele [colare pozitive ale copiilor romi, [i înscrierea unora din ace[tia
în ciclul liceal f`r` a apela la sprijin suplimentar sau la m`suri afirmative,
precum ocuparea locurilor special destinate etniei rome. 

Caseta 48. Performan]e [colare ale copiilor romi

Tot în sensul îmbun`t`]irii rezultatelor [colare, dar [i a motiv`rii copiilor
romi de a-[i continua studiile la un nivel mai ridicat decât p`rin]ii lor, sunt de
men]ionat [i ini]iative de succes ale unora din mediatorii [colari intervieva]i.
Astfel, for]a exemplului constituie unul din factorii principali de motivare, a[a
cum reiese [i din citatele din caseta 49. 

Caseta 49. Valorizarea [colii prin for]a exemplului
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Aici a[ vrea s` punctez un singur lucru: cea mai mare fericire este c` premiul
1, 2 [i 3 este luat în majoritate de copiii no[tri romi, aceasta este cea mai mare
realizare pe care am uitat s` v-o spun înainte. (jude]ul Cluj, interviu mediator
[colar).

Nu s-au înscris pe locurile speciale pentru romi ci pe locurile normale, având
în vedere faptul c` sunt bine preg`ti]i nu au dorit s` apeleze la acest ajutor
(jude]ul Covasna, interviu mediator [colar). 

Am invitat doi studen]i romi s` participe la o [edin]` cu p`rin]ii unde au vorbit
despre importan]a educa]iei [i posibilit`]ile pe care le ofer` absolvirea unei
facult`]i. Consider c` acest gen de activitate poate contribui la mobilizarea
mai multor familii sau elevi pentru finalizarea studiilor (jude]ul Boto[ani,
interviu mediator [colar). 

De asemenea le spun c` “vede]i, eu sunt b`trân [i a[a b`trân m-am apucat
s` înv`] carte”. Cel mai important factor de convingere este exemplul bun
oferit de cineva. Dac` membrii comunit`]ii v`d c` cineva a înv`]at [i ajunge
s` tr`iasc` mai bine [i mai u[or din aceast` cauz` atunci exist` tendin]a ca
ceilal]i s` îi urmeze exemplul (jude]ul Covasna, interviu mediator [colar).

Am ajutat mediatorul [colar s`-[i termine [coala, educa]ia superioar`, ca s`
nu i se cear` la un moment dat studii superioare. E un exemplu pentru toat`
comunitatea, dac` e întrebat cum a reu[it poate spune „prin educa]ie”
(jude]ul Bihor, interviu director).



4.3.6. Îmbun`t`]irea rela]iei [i a comunic`rii dintre [coal` [i
comunitate

Prin faptul c` mediatorul [colar este o verig` de leg`tur` între [coal` [i
comunitate, prin faptul c` atât informa]ia de care dispune în leg`tur` cu
situa]ia comunit`]ii, cât [i competen]ele interculturale pe care le de]ine
conduc la o pozi]ie de mediere [i facilitare a comunic`rii, mediatorul [colar
reprezint` totodat` un mecanism necesar pentru îmbun`t`]irea în]elegerii
reciproce [i a comunic`rii dintre cadrele didactice [i elevii sau p`rin]ii romi.
Aceasta contribuie la îmbun`t`]irea calit`]ii educa]iei pe care o primesc elevii
romi, dar [i la o mai bun` implicare a p`rin]ilor în via]a [colar` a copiilor.

Caseta 50. Îmbun`t`]irea rela]iei comunitate – [coal` 
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Tocmai aici este situa]ia mea, eu fac puntea de leg`tur` între [coal` [i
comunitate, tot timpul trebuie s` fie un interes [coal`-comunitate, comunitate-
[coal`. Numai a[a se poate ajunge la ni[te rezultate bune. (jude]ul Cluj,
interviu mediator [colar).

Profesorii nu puteau s`-[i ]in` orele de copii din cauza faptului c` erau
g`l`gio[i, vorbeau cu profesorii urât, îi d`deau afar`, deci nu exista o bun`
rela]ie între profesori [i elevi. Atunci am intervenit eu în sensul c` am purtat
discu]ii atât cu profesorii cât [i cu elevii, copilul s` fie atent iar profesorii nu
numai s` scrie pe tabl` dar [i s` explice, [i m` bucur c` atât profesorii cât [i
copiii au ajuns la o în]elegere comun`. Copiii nu mai faceau g`l`gie, profesorii
explicau lec]ia, iar copiii au încercat s` înve]e. Au început s` nu mai plece
acas`, s` r`mân` la ore, iar atunci când îi g`seam în centru îi aduceam la
[coal` sau îi trimiteam la [coal`. 
(...)
Pot s` spun c` cel mai mare succes a fost schimbarea elevilor mei [i m` bucur
c` p`rin]ii sunt mai receptivi în via]a [colar` a copiilor lor. P`rin]ii în]eleg mai
bine rolul lor în via]a [colar`, v`d c` tot ceea ce eu le-am explicat pân` acum
ei au în]eles în a[a fel încât î[i spun unul celuilat c` trebuie dat copilul la [coal`,
c` trebuie s` înve]e m`car s` aib` 8 clase ca s` aib` un loc de munc` deoarece
în [coal` e via]a, în [coal` e o pâine (jude]ul Bihor, interviu mediator [colar).

P`rin]ii romi au început s` se implice dup` mult` munc` de l`murire din partea
mea [i a cadrelor didactice din [coala C. Am v`zut c` la unele [edin]e p`rin]ii
romi, când au fost invita]i s` povesteasc` despre talentele [i preocup`rile
copiilor, s-au sim]it bine [i au invitat [i al]i p`rin]i s` participe la [edin]e. În
prezent particip` în num`r mai mare la serb`rile [i activit`]ile care se
def`[oar` în [coal` (jude]ul Boto[ani, interviu mediator [colar).



4.3.7. Schimbarea atitudinii cadrelor didactice fa]` de romi

Ca efect al îmbun`t`]irii comunic`rii dintre [coal` [i comunitate, unii
mediatori au remarcat o schimbare de atitudine a unora din cadrele didactice
fa]` de copiii romi. Mediatorul [colar poate contribui la o mai bun` în]elegere
a realit`]ii comunit`]ii de romi de c`tre cadrele didactice, ceea ce, la rândul
s`u, contribuie la o schimbare de atitudine survenit` în urma con[tientiz`rii
dificult`]ilor cu care se confrunt` romii. 

Mediatorul, adeseori privit de c`tre copiii romi ca ap`r`tor al intereselor
lor, poate interveni de asemenea în caz de conflict datorat unor atitudini
discriminatorii ale cadrelor didactice la adresa romilor. Punctul de vedere al
mediatorului poate reprezenta astfel un semnal la adresa cadrelor didactice
care nu con[tientizeaz` înc` faptul c` dau dovad` de percep]ii [i atitudini
discriminatorii. Desigur, luarea de pozi]ie a mediatorului nu conduce implicit
la o con[tientizare profund` a necesit`]ii unui tratament egal al copiilor,
indiferent de etnie, îns` cel pu]in poate contribui la declan[area unor reflec]ii
pe marginea tratamentelor discriminatorii la care sunt supu[i unii copii romi
în [coli.

Caseta 51. Contribu]ia mediatorului [colar la schimbarea atitudinii unora din cadrele
didactice
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Ce ar trebui s` fac` [coala, dup` p`rerea dumneavoastr`, pentru a
men]ine copiii romi \n \nv`]`mânt?
Eu am zis c` mai multe [edin]e, [i profesorii s` se implice, adic` s` mearg` cu
mine în comunitate [i s` vad` condi]iile în care tr`iesc. {i atunci eu cred c`
sunt privi]i unii cu un pic de repulsie, poate prea mult am zis, dar un pic de
sil` fa]` de copiii romi întrucât nu sunt to]i chiar a[a sp`la]i, cura]i cum sunt
majoritarii. {i dac` ar merge în comunitate s` vad` condi]iile lor [n-au ap`,
n-au lumin`], cred c` i-ar vedea altfel. Eu am încercat, am dus câ]iva profesori
în comunitate. {i altfel îi privesc (jude]ul Bra[ov, interviu mediator [colar).

Un alt caz a fost acela c` dint-o clas` de maghiari a disp`rut un telefon iar
prima clas` unde a c`utat telefonul a fost clasa romilor, copiii au venit repede
s` îmi spun` (c` orice problem` au, copiii vin repede la mine), [i am mers [i
am discutat cu profesorul c` prima dat` ar fi util s` caute în clasa lui [i apoi
dup` aia s` caute la noi iar dac` tot caut` s` caute în fiecare clas`, nu numai
în clasa romilor (jude]ul Bihor, interviu mediator [colar).



4.3.8. Plus-valoarea mediatorului [colar ca promotor al dezvolt`rii
comunitare

Datorit` pozi]iei sale de mijlocitor al rela]iilor dintre comunitatea rom`
[i institu]iile publice, datorit` cuno[tin]elor sale, competen]elor sale
interculturale [i a leg`turilor pe care le poate forma cu institu]ii de la nivel
local, mediatorul [colar poate îndeplini func]ia de persoan` resurs` în
comunitate. Uneori, mediatorul î[i poate dep`[i rolul asumat prin fi[a de post,
erijându-se în promotor al dezvolt`rii comunitare în sens mai larg. Am selectat
în acest sens câteva citate prezentate în caseta 52. Fie c` este vorba de sprijin
practic acordat celor cu un slab nivel de educa]ie, fie c` vorbim despre
ini]iative în domeniul educa]iei, al form`rii în vederea ocup`rii, sau al
îmbun`t`]irii infrastructurii în folosul comunit`]ii, mediatorul [colar este cel
care, concomitent, cunoa[te nevoile comunit`]ii, [i are acces la posibile solu]ii
oferite de diverse institu]ii sau ini]iative ale societ`]ii civile. 

În acest sens, re]eaua de mediatori [colari, intersectat` cu alte re]ele
constituite din persoane [i organiza]ii active în domeniul incluziunii sociale a
minorit`]ii rome, reprezint` un punct nevralgic de accesare a unor resurse în
folosul comunit`]ilor rome. Atât mediatorii [colari, cât [i alte persoane
interesate de dezvoltarea comunitar` [i de îmbun`t`]irea situa]iei romilor,
dispun de mai multe re]ele de informa]ie în spa]iul virtual (yahoo-grupuri157),
prin care se disemineaz` informa]ii relevante cu privire la oportunit`]i [i
exemple de succes în comunit`]ile de romi. Existen]a acestor re]ele, accesul
mediatorilor [colari la informa]ii relevante în domeniul incluziunii sociale a
romilor, cât [i pozi]ia mediatorului ca persoan` resurs` pentru comunitate [i
ca persoan` de leg`tur` între aceasta [i exterior, pot reprezenta vectori
semnificativi ai schimb`rii, a[a cum reiese [i din citatele de mai jos.
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La început nu m-au primit foarte bucuro[i pentru c` nu [tiau exact ce rol am
eu în comunitate, (...) dup` ce am venit eu nu m-au acceptat dar dup` un
timp, dup` ce au v`zut care este rolul meu, m-au acceptat, chiar veneau la
mine s` le ofer ajutor unde nu [tiau, sau dac` nu [tiau s` completeze o cerere
sau s` scrie, veneau la mine s` le completez eu sau s` le scriu declara]ii sau
de ce aveau nevoie (jude]ul Cluj, interviu mediator [colar).

O alt` propunere pe care a[ dori s` o fac este s` organiz`m cursuri de calificare
pentru persoanele care au nivelul de educa]ie suficient pentru aceste cursuri.
De exemplu la Ojdula este în implementare un program al CRCR-ului care [i
în comuna noastr` ar fi bine primit [i necesar, trebuie s` vedem dac` nu

157 Cum este, spre exemplu, grupul denumit scoala_incluziva_2005, ini]iat în cadrul proiectului
PHARE 2005 „Acces la educa]ie pentru grupuri dezavantajate”, [i moderat de dl. Gheorghe
Sar`u. Surs`: http://groups.yahoo.com/group/scoala_incluziva_2005/, accesat în aprilie 2010.



Caseta 52. Mediatorul [colar, promotor al dezvolt`rii comunitare

4.3.9. Puncte slabe [i limit`ri ale politicii referitoare la mediatorii
[colari

Realiz`rile subliniate în paragrafele de mai sus nu înl`tur` faptul c`
exist` [i puncte slabe ale interven]iei mediatorilor [colari. Acestea se datoreaz`
în special modului în care unele puncte ale Ordinului Ministerului Educa]iei,
Cercet`rii [i Tineretului nr. 1539 din 2007 au fost formulate [i implementate
în practic`. 

Dorim s` subliniem în acest sens câteva aspecte esen]iale. Primul se
refer` la lipsa unui mecanism clar de asigurare a sustenabilit`]ii interven]iei
mediatorului. Anexa 2 (Normele de încadrare, activitate [i salarizare ale
mediatorului [colar) a Ordinului Ministerului Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului
nr. 1539 din 2007158 stipuleaz` c` mediatorul poate fi angajat fie de c`tre
unitatea de înv`]`mânt preuniversitar, fie de c`tre Centrele Jude]ene de
Resurse [i de Asisten]` Educa]ional`. Aceast` ambiguitate în ceea ce prive[te
institu]ia c`reia îi revine sarcina de a angaja mediatorul [colar poate conduce,
în unele cazuri, la pasarea responsabilit`]ii de c`tre cele dou` institu]ii abilitate
s` efectueze angajarea, [i la blocarea procesului de încadrare a unui mediator.
Mecanismul de angajare a mediatorului [colar trebuie s` fie clar [i f`r`
ambiguitate, iar responsabilitatea angaj`rii trebuie clar definit` [i asumat`.
De asemenea, resursele bugetare pentru plata mediatorului [colar trebuie s`
fie explicite.

În cercetarea noastr` am identificat mai multe cazuri în care [coala a
dispus de încadrarea unui mediator [colar în timpul programelor PHARE, îns`
din cauza lipsei de sustenabilitate nu s-a putut men]ine postul ulterior acestor
programe. Unul din aceste exemple este redat în caseta 53.
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cumva ne pot ajuta ei cu astfel de cursuri de calificare (jude]ul Covasna,
interviu mediator [colar).

M-am implicat în organizarea de serb`ri [colare cu elevii din [coal`, în
activit`]i de cur`]ire a [an]urilor din comunitate al`turi de beneficiarii legii 416
cu sprijinul prim`riei, începerea lucr`rilor la drumul care face leg`tura între
comunitatea de romi [i unitatea de înv`]`mânt, extinderea re]elei electrice [i
a apei potabile (jude]ul Suceava, interviu mediator [colar).

158 Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului, Ordinul nr. 1539/2007 privind normele de
încadrare [i de activitate a mediatorului [colar, disponibil la adresa
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/8320, accesat în februarie 2010.



Caseta 53. Lipsa de sustenabilitate în angajarea mediatorului [colar 

Un alt punct problematic în ceea ce prive[te activitatea mediatorului
[colar este pozi]ia sa vulnerabil` fa]` de conducerea [colii. Din aceasta decurg
adeseori tentative de disimulare a realit`]ii nedorite din [coli. Am identificat
printre interviurile cu mediatorii [colari o anume reticen]` de a vorbi despre
discriminare sau chiar segregarea copiilor romi, în cazuri în care semnalele
din interviurile cu cadrele didactice, sau statisticile din chestionarele aplicate
[colilor indicau în mod inechivoc prezen]a unor astfel de fenomene
indezirabile. Astfel, un mediator [colar încadrat într-o [coal` cu un procent
de 25% elevi romi declar` c` „ar putea exista segregare în [coal` dar nu
într-un mod accentuat”, pentru a afirma mai apoi c` „exist` 8 clase de romi în
[coal`”159. Cazul respectiv a fost identificat în mod clar ca fiind un caz de
segregare nereziden]ial`, [coala situându-se la 6 km de comunitate, iar
prezen]a unor clase majoritar rome nefiind justificat` de procentul de elevi
romi din [coal`.

Pozi]ia vulnerabil` a mediatorului [colar fa]` de conducerea [colii – fie
aceasta real` sau perceput` ca atare de c`tre mediator – poate induce un
cerc vicios în care fenomene indezirabile precum segregarea sau atitudini
discriminatorii la adresa copiilor romi sunt tolerate, iar mediatorul [colar î[i
pierde din credibilitate în fa]a comunit`]ii din cauza lipsei de ac]iune în aceste
domenii cheie. Dup` cum m`rturisea [i un cadru didactic rom intervievat în
cadrul cercet`rii, adeseori exist` un sentiment de team` fa]` de pierderea
locului de munc`, în special în condi]ii de recesiune economic`: „Dac` d`
afar` pe cineva, noi, romii, suntem cei care zbur`m primii”160. Aceast` team`
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De ce resurse educa]ionale referitoare la etniile din România dispune
institu]ia? 
(...) [A]m avut o..., îmi pare r`u c` nu mai este, c` nu mai avem mediator
[colar. Am avut mediator [colar care a fost extraordinar de binevenit, s-a
implicat foarte mult, ]inea foarte bine leg`tura cu comunitatea [i...

Dar am în]eles c` înc` mai este un mediator?
P`i nu mai este deoarece nu mai este pl`tit [i normal nimeni nu munce[te
dac` nu este pl`tit, deci dac` s-ar putea s` se revin` la mediatorul [colar, a
fost foarte binevenit` ca mediator! Exist` materiale didactice foarte multe în
[coal`, dumneaei avea foarte multe, o eviden]` foarte clar` avem [i noi, toat`
tematica dezb`tut` în acest proiect (...) (jude]ul Prahova, interviu cadru
didactic).

159 Interviu mediator [colar, jude]ul Bihor.
160 Interviu cadru didactic, jude]ul Maramure[.



este de natur` s` blocheze ac]iunea concret` a mediatorului [colar în
îndeplinirea sarcinilor sale. În condi]iile în care punctul 13 de pe lista
atribu]iilor mediatorului [colar, din Anexa 2 la OMECT nr. 1539 este
„Informeaz` autorit`]ile responsabile despre eventualele înc`lc`ri ale drepturilor
copilului [i sprijin` demersurile acestora pentru solu]ionarea situa]iilor respective”,
este foarte probabil ca din cauza acestor temeri cel pu]in unii din mediatorii
[colari s` se afle în imposibilitatea de a ac]iona în mod concret. 

Un efect advers al activit`]ii mediatorilor [colari este faptul c` acesta
supline[te prezen]a [colii în comunitate, iar cadrele didactice pierd leg`tura
cu realit`]ile comunit`]ii. Am consemnat din interviurile cu mediatorii cazuri
în care cadrele didactice au pasat responsabilitatea de a comunica direct cu
p`rin]ii c`tre mediatorul [colar, efectuându-se astfel o ruptur` între [coal` [i
comunitate, pe care simpla prezen]` a mediatorului [colar nu o poate rezolva:
„Ar fi nevoie de implicarea profesorilor mult mai mult în educa]ia copiilor romi, a
înv`]`torilor, a dirigin]ilor, pentru c` dac` exist` un mediator [colar în [coal`,
mediatorul e singurul care se ocup` de situa]ia romilor [i înv`]`torii, [i
dirigin]ii, profesorii las` totul pe seama mediatorului. S` se ocupe el de tot [i
ceilal]i r`mân practic pe dinafar`. Deci ei vin totdeauna cu probleme la mediator
[i el s` fac` totul, s` încerce s` rezolve singur problemele [i în acest caz cred c` ar
fi bine ca profesorii s` r`mân` [i ei sau când e vorba de mers pe teren s` mearg`
cel pu]in la o familie câte un profesor s` vad` în ce condi]ii stau [i cum îi.”161

Am schi]at în acest capitol ini]iativele de succes pe care le-am putut
identifica prin cercetarea noastr`, a[a cum reies acestea din interviurile cu
cadrele didactice [i cu mediatorii [colari. Desigur, pentru a ob]ine o imagine
corect` a practicilor pozitive, ar trebui efectuat` o cercetare temeinic` mult
mai vast`, conform unei metodologii riguroase care s` defineasc` mai întâi
termenul de „bune practici” conform unor criterii prestabilite, [i s` preconizeze
colectarea de date inclusiv din partea elevilor [i a p`rin]ilor. Ceea ce am
eviden]iat noi în acest capitol sunt îns` câteva linii directoare de la care se
poate porni reflec]ia asupra a ceea ce poate însemna „bun` practic`” în
domeniul îmbun`t`]irii calit`]ii actului educa]ional la care au acces copiii romi. 

De asemenea, capitolul a tras câteva semnale de alarm` în ceea ce
prive[te lipsa de sustenabilitate a unora din ini]iativele programelor PHARE,
precum [i asupra posibilelor limite ale modului în care este implementat`
politica mediatorilor [colari în momentul actual. Aceste ini]iative, care au
condus într-adev`r la succese în domeniul educa]ional, trebuie adaptate [i
sus]inute în continuare pentru a produce rezultate durabile. 
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161 Interviu mediator [colar, jude]ul Cluj.



Caseta 54 red` pe scurt punctele abordate în acest capitol. Concluziile
întregii cercet`ri, împreun` cu recomand`rile bazate pe acestea, se reg`sesc
într-un capitol separat, în cele ce urmeaz`.

Caseta 54. Concluziile capitolului privind vectorii posibili ai schimb`rii
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1. Unele ini]iative de succes implementate în cadrul programelor PHARE
risc` s` se piard` din cauza lipsei de sustenabilitate. 

2. Exist` ini]iative ale unora din [coli care merit` s` fie studiate mai în
profunzime pentru cristalizarea unor exemple de bune practici care
s` poat` fi replicate pe scar` larg` [i incluse în politicile publice
implementate de Ministerul Educa]iei, sau în proiecte [i programe
structurate ale societ`]ii civile.

3. Politica referitoare la mediatorii [colari arat` unele efecte pozitive,
dar [i câteva limit`ri care necesit` modific`ri ale reglement`rilor în
vigoare. 

4. Reiese necesitatea de studii mai ample referitoare la bune practici,
un cadru de referin]` [i de definire a acestora, precum [i monitorizarea
continu` a efectelor politicilor [i programelor implementate de
Ministerul Educa]iei [i de societatea civil`.



Concluzii [i recomand`ri

În mai toate pozi]iile publice ale diverselor organisme, organiza]ii [i
institu]ii care se ocup` de problematica minorit`]ii romilor din România,
necesitatea accesului real al copiilor romi la un înv`]`mânt de calitate apare
în mod repetat. 

Calitatea sc`zut` a educa]iei primite de copiii romi este motivat` fie de
„slaba valorizare a educa]iei în familia rom`” fie prin „exluziunea social` /
discriminarea la care romii sunt supu[i”. Studiul de fa]` a încercat, [i sper`m
c` a [i reu[it, s` ofere o imagine cât mai clar` a sistemului educa]ional din
cele mai s`race comunit`]i de romi din România, sistem care, la modul
teoretic, ar trebui s` sprijine copiii romi s` dep`[easc` cercul dependen]ei în
care propriile lor familii tr`iesc.

Dup` cum am demonstrat, folosindu-ne de date calitative [i cantitative,
problematica educa]iei oferit` copiilor romi de c`tre sistemul educa]ional
românesc este mult mai complex` decât pare la prima vedere: cazurile de
discriminare direct` materializate prin promovarea unor clase / [coli segregate
pe criteriu etnic sunt, în marea majoritate, dublate de c`tre o infrastructur`
[colar` mai mult decât precar`, de un num`r ridicat de cadre didactice
necalificate sau navetiste [i de lipsa unor dot`ri materiale de baz`. De
asemenea, faptul c` din totalul de [coli incluse în studiu, num`rul de [coli în
care am identificat fenomenul de segregare este îngrijor`tor de mare, ne
determin` a ne întreba dac` institu]iile statului, care sus]in c` segregarea
romilor în [colile din România este un fenomen izolat, au dreptate, [i dac`
nu cumva o astfel de tez` se bazeaz` pe o necunoa[tere a realit`]ilor din
teren, alimentat` de lipsa unor date statistice referitoare la realit`]ile cu care
se confrunt` etnia rom`.

Studiul nostru arat` c` num`rul de p`rin]i romi care consider` c` [coala
nu este important` pentru copiii lor este unul extrem de mic comparativ cu
percep]ia opiniei publice, care plaseaz` aceast` idee ca principala cauza a
ne[colariz`rii romilor. Aceea[i percep]ie gre[it` se înregistreaz` [i atunci când
vorbim de rela]ia direct` între c`s`toria timpurie [i abandonul [colar, evident
fiind, din datele ob]inute în cercetarea de fa]`, c` cei doi indicatori sunt mult
supraestima]i de c`tre opinia public` româneasc`.

{i totu[i, care sunt cauzele care genereaz` accesul slab al romilor la un
sistem educa]ional de calitate?
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{i aici, ca [i în alte domenii, identific`m câteva cauze principale care
]in de:

− Sistemul educa]ional – Din analiza noastra a reie[it faptul c`
sistemul educa]ional nu este conectat la realit`]ile din teren decât
în mod accidental. Culpa pentru nivelul sc`zut de educa]ie este
atribuit` grupului minoritar, f`r` ca cei responsabili de calitatea
educa]iei s` încerce s` analizeze cauzele sistemice profunde ale
acestei situa]ii. Planific`rile strategice pe domenii cheie (de
exemplu, investi]iile materiale, formarea cadrelor didactice, rela]ia
cu comunitatea, avertizarea timpurie pentru abandonul [colar, etc.)
fie nu exist`, fie nu ]in cont de nevoile reale ale popula]iei [colare
pe care acea unitate de înv`]`mânt o deserve[te. Nu exist` un
sistem de colectare a datelor care s` ajute institu]iile responsabile
în promovarea celor mai stringente probleme cu care acea unitate
de înv`]`mânt se confrunt`. Cel mai grav îns` g`sim ambiguitatea
(aplic`rii) legisla]iei în domeniu, [i caracterul arbitrar al datelor
raportate de [coli, lucru care arunc` un semn mare de întrebare
asupra informa]iilor care provin de la Ministerul Educa]iei. 

− Discriminare / Excluziune – Ca o concluzie a întregului studiu, se
desprinde ideea c` discriminarea dep`[e[te cu mult nivelul de
atitudine individual` a unora din cadrele didactice. Starea de
fapt descris` în analiza noastr` condamn` [colile cu resurse
restrânse la acumularea deficitului de calitate material [i al resurselor
umane prin repartizarea cadrelor suplinitoare care ob]in [i
rezultatele cele mai slabe la evalu`rile periodice. Astfel, pentru
aceste [coli este greu de ie[it din cercul vicios al acumul`rii
deficitului de calitate. Faptul c` acest cerc vicios se întâlne[te cu
prec`dere în cazul [colilor cu o pondere important` de elevi romi
(dup` cum am demonstrat în repetate rânduri acest lucru, inclusiv
prin teste statistice), face ca acest fenomen s` fie un exemplu al
excluziunii sistemice la care este supus` minoritatea rom`.
Segregarea [colar`, cu toate cazurile discutate pe parcursul
studiului, exemplific` gradul de discriminare [i excluziune la adresa
romilor, [i faptul c` exist` provoc`ri însemnate în ceea ce prive[te
combaterea acestui fenomen complex.

− Automarginalizare – element care se materializeaz` inclusiv
printr-o „speran]` de via]` în sistemul educa]ional” mai sc`zut`
pentru copiii romi comparativ cu popula]ia [colar` nerom`.
Bineîn]eles c` automarginalizarea poate fi, [i este, efectul unei
excluziuni de lung` durat` la care romii sunt supu[i. Cu toate
acestea îns`, mentalit`]i de genul „Dac` copilul meu [tie s` scrie [i
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s` numere e suficient” sau „La ce îi trebuie [coala, c` oricum nu va
ajunge preot” trebuie comb`tute prin oferirea de modele de reu[it`
a unor tineri romi care au ajuns „preo]i” [i care au plecat din
comunit`]i considerate ca fiind „f`r` speran]` de reu[it`”. Oferirea
de modele care valorizeaz` traiectoria [colar` poate fi, [i este, una
dintre solu]iile pe care societatea româneasc`, per ansamblu,
trebuie s` le aib` în vedere pentru a contrabalansa „valorile kitsch”
la care, din p`cate, suntem expu[i zi de zi.

Ca [i concluzie final` consider`m c` sistemul educa]ional românesc,
a[a cum reiese în anul 2010 din radiografia expus` de studiul nostru, nu
reu[e[te s` promoveze accesul la o educa]ie de calitate pentru copiii romi.
Sintagme de genul „[coala incluziv`”, „multiculturalitate”, „non-
discriminare”, „desegregare” sunt des utilizate în discursul institu]iilor, f`r`
a-[i g`si îns` întotdeauna corespondent în realitate. Nutrim îns` speran]a c`
studiul nostru a reu[it s` demonstreze o idee esen]ial`: atâta timp cât sistemul
nu le ofer` copiilor romi [anse egale, un mediu valorizant pentru actul
pedagogic, [i o [coal` incluziv` care-[i asum` rolul de formator ai unor
cet`]eni responsabili, lan]ul sl`biciunilor va perpetua inegalit`]ile deja adânci
din societatea româneasc`.

RECOMAND~RI:

Pentru Ministerul Educa]iei:

1. Colectarea sistematic` de date dezagregate pe etnie, pentru a stabili
cu exactitate diagnoza înv`]`mântului la care au acces copiii romi.
Men]ion`m c` acest demers este permis de c`tre legea 677 din
2001 pentru protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date, în m`sura în
care articolul 5, paragraful 2, punctul g) men]ioneaz` c` se pot
colecta date atunci „când prelucrarea este f`cut` exclusiv în scopuri
statistice, de cercetare istoric` sau [tiin]ific`, iar datele r`mân
anonime pe toat` durata prelucr`rii”. 

2. Asumarea de c`tre Ministerul Educa]iei a unei defini]ii a
abandonului [colar care situeaz` acest fenomen ca eveniment final
al unui parcurs de deta[are progresiv` a elevului de sistemul de
înv`]`mânt. Clarificarea defini]iei abandonului [colar [i armonizarea
modului în care unit`]ile de înv`]`mânt [i Ministerul Educa]iei
m`soar` [i raporteaz` acest indicator. O astfel de defini]ie ar antrena
m`suri de prevenire a abandonului [colar, precum [i un sistem de
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avertizare timpuriu mult mai eficace decât m`surile întreprinse de
[coli dup` fenomenul de p`r`sire a [colii. 

3. Se recomand` astfel conceperea unui sistem de avertizare timpuriu
al abandonului [colar, unor m`suri eficace de prevenire a
fenomenului, formarea cadrelor didactice asupra acestor m`suri [i
monitorizarea modului în care [colile aplic` m`surile de prevenire
a abandonului [colar. 

4. Se recomand` responsabilizarea deplin` a institu]iei [colii în ceea
ce prive[te abandonul [colar, [i implicit renun]area la implicarea
organelor poli]iei pentru a „remedia” situa]ia. Un mijloc mult mai
eficient de prevenire a abandonului [colar este implicarea
psihologului [i a consilierului [colar.

5. Armonizarea metodologiei programelor de tip „A doua [ans`” cu
defini]ia abandonului [colar, pentru a permite tuturor elevilor în
situa]ie de abandon [colar s` fie reintegra]i în sistemul de înv`]`mânt,
indiferent de timpul scurs de la momentul p`r`sirii sistemului.

6. Acordarea de resurse suplimentare pentru forme de educa]ie
remedial` destinate prevenirii [i combaterii abandonului [colar, [i
acompanierea acestora de m`suri integrate de sprijin al copiilor din
familii defavorizate (precum o mas` cald` pe zi).

7. Verificarea eficien]ei mecanismelor de acordare a burselor sociale
prin intermediul [colilor [i corectarea acestora, pentru sporirea
num`rului de burse sociale acordate copiilor din familii
dezavantajate (familii cu ambii p`rin]i [omeri, familii
monoparentale).

8. Adoptarea unor m`suri de sporire a atractivit`]ii [colilor cu procent
ridicat de copii romi, prin investi]ii în dot`rile materiale ale acestora,
încadrarea personalului de sprijin (psihologi [i consilieri [colari,
mediatori [colari) [i motivarea cadrelor didactice calificate de a
activa [i de a ob]ine performan]e în cadrul acestora. Se recomand`
astfel m`suri pentru ca aceste [coli s` devin` în fapt „[coli magnet”.

9. Monitorizarea continu` a calit`]ii educa]iei în [colile cu procent
ridicat de elevi romi, [i responsabilizarea [i motivarea cadrelor
didactice active în cadrul acestora.

10.Intensificarea cursurilor de educa]ie incluziv` [i educa]ie
intercultural` în rândul cadrelor didactice din [coli multietnice, cu
accent pe con[tientizarea stereotipurilor discriminatorii [i pe
consecin]ele acestora asupra calit`]ii educa]iei.

11.Abordarea subiectului discrimin`rii [i al intoleran]ei în noua lege a
înv`]`mântului, [i prevederea de sanc]iuni clare aplicabile în [coli
în caz de practici discriminatorii la adresa copiilor.
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12.Efectuarea unui studiu amplu privind cazurile de [coli unde are loc
fenomenul de segregare a copiilor romi, în scopul de a depista toate
cazurile, de a analiza motivele care au condus la men]inerea
segreg`rii, în ciuda reglement`rilor din ultimii ani, [i de a stabili
planuri de interven]ie personalizat` pentru fiecare din aceste [coli.
Pentru elaborarea acestora se recomand` luarea în considerare a
tuturor factorilor implica]i (p`rin]ii romi [i neromi, cadrele didactice,
comunitatea local`, copiii, climatul din [coal`, etc.)

13.Înfiin]area de comisii specializate pentru monitorizarea cazurilor
unde este depistat fenomenul de segregare a copiilor romi, [i
aplicarea m`surilor personalizate de desegregare, în conformitate
cu specificul fiec`rei situa]ii.

14.Responsabilizarea conducerii [colilor unde sunt semnalate cazuri de
segregare a copiilor romi, [i stabilirea de m`suri de sanc]iune
aplicabile pentru nerespectarea planului de m`suri de desegregare.

15.Monitorizarea acord`rii de resurse suplimentare [colilor cu procent
ridicat de romi, în condi]iile în care noua lege a înv`]`mântului
propune aceast` m`sur`, pentru evitarea efectului advers prin care
cadrele didactice ar putea men]ine [coli segregate etnic pentru
atragerea de resurse suplimentare [i consolidarea propriilor posturi.

16.Efectuarea unor studii mai ample referitoare la identificarea bunelor
practici în domeniul educa]iei pentru copiii romi, [i replicarea
m`surilor identificate pe scar` mai larg`. Este necesar s` se aloce
mai multe resurse replic`rii proiectelor [i m`surilor de succes, în loc
s` se investeasc` în noi proiecte-pilot. Succesele dobândite pân` în
prezent trebuie valorificate [i adoptate la nivel de politici publice. 

Pentru societatea civil`:

1. Înt`rirea demersurilor în vederea realiz`rii unor interven]ii în
domeniul educa]iei incluzive, a educa]iei interculturale, [i a form`rii
cadrelor didactice din [coli multietnice, cu accent pe tematica
discrimin`rii [i a consecin]elor nefaste ale acesteia.

2. Realizarea, în baza unor indicatori agrea]i cu Ministerul Educa]iei,
a unor rapoarte anuale de monitorizare privind accesul copiilor romi
la educa]ie. Aceste rapoarte sunt mai mult decât necesare în
condi]iile în care colectarea de date realizat` de c`tre Minister este
deficitar`. Mai mult decât atât, punctele de vedere exprimate de
c`tre societatea civil` rom` pot deveni semnale de avertizare
timpurie pentru diverse efecte adverse care pot apare în urma
aplic`rii politicilor publice promovate în domeniul educa]ional.
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3. Realizarea unor campanii de lobby [i advocacy care s` ofere
perspectiva de multiplicare a experien]elor pozitive realizate în
domeniul educa]iei, fie de c`tre ONG-uri, fie de c`tre institu]iile
statului. La baza acestui demers trebuie îns` s` stea demersul de
definire a indicatorilor care trebuie avu]i în vedere pentru
catalogarea unei interven]ii, unui proiect sau unui program ca
„practic` pozitiv`”.

4. Monitorizarea continu` a calit`]ii educa]iei în [colile cu o pondere
important` de copii romi.

Pentru donori:

1. Finan]area unor studii ale societ`]ii civile, în colaborare cu parteneri
academici [i din domeniul cercet`rii, referitoare la impactul unor
interven]ii în domeniul educa]iei, pentru stabilirea practicilor de
succes care merit` a fi replicate pe scar` larg`. Interven]iile concrete
în domeniul educa]iei nu pot reu[i decât dac` se are în vedere
diagnoza real`, bazat` pe date [tiin]ifice, a particip`rii romilor la
educa]ie.

2. Regândirea filosofiei finan]`rii, în sensul întoarcerii la replicarea
interven]iilor de succes, [i mai pu]in la c`utarea cu orice pre] a
„inov`rii” [i „originalit`]ii” în proiecte din domeniul educa]iei. De
cele mai multe ori, solu]iile simple sunt [i cele care au efect pozitiv,
[i cele care cost`, pe termen lung, mai pu]in decât paradigma
actual` a finan]`rii la nesfâr[it a unor proiecte pilot.

3. Con[tientizarea c` trebuie investit cu prec`dere în îmbun`t`]irea
calit`]ii educa]iei oferite romilor, care va atrage dup` sine [i
îmbun`t`]irea particip`rii lor la înv`]`mânt. Concentrarea pe
interven]ii menite „s`-i men]in` pe copiii romi în [coal`” pierde din
vedere aspectul profund al deficitului de calitate a înv`]`mântului,
în sine generator de abandon [colar. 

4. Finan]area unor interven]ii în domeniul educa]iei incluzive, a
educa]iei interculturale, [i a form`rii cadrelor didactice din [coli
multietnice, pentru îmbun`t`]irea percep]iei romilor [i a atitudinilor
fa]` de copii, [i implicit îmbun`t`]irea comunic`rii dintre cadre
didactice [i elevii romi. Aceasta ar conduce la îns`[i îmbun`t`]irea
climatului din [coal` [i a calit`]ii actului educa]ional.
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Anexa 2: Tabele [i teste statistice

Existen]a laboratoarelor specializate* Ponderea de elevi romi din total

Tabel I. Existen]a laboratoarelor de specialitate în func]ie de ponderea de elevi romi

Model de regresie liniar` pentru existen]a laboratoarelor de specialitat

a. Dependent Variable: Existen]a laboratoarelor specializate
Tabel II. Variabila „ponderea elevilor romi din total” influen]eaz` în cea mai mare
m`sur` varia]ia existen]ei laboratoarelor de specialitate (p>0,95)
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Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a laboratoa-   da 19 16 11 8 54
relor de specialitate

nu 1 3 5 10 19

Total 20 19 16 18 73

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.580 0.354 4.458 0.000

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.143 0.042 0.370 3.437 0.001

Mediul 0.078 0.176 0.076 0.443 0.659

Distan]a fa]` 
de ora[ -0.048 0.040 -0.195 -1.199 0.235

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt -0.093 0.038 -0.301 -2.479 0.016

Num`r total 
elevi 0.000 0.000 -0.126 -0.953 0.344



Num`rul de volume \n func]ie de medie * Ponderea elevilor romi din total

Tabel III. Num`rul de volume pe elev în func]ie de ponderea de elevi romi

Model de regresie liniar` pentru num`rul de volume pe elev

a. Dependent Variable: Num`r de volume pe elev
Tabel IV. Variabila „ponderea elevilor romi din total” influen]eaz` în cea mai mare
m`sur` varia]ia num`rului de volume pe elev (p>0,95)
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Ponderea elevilor romi din total Total

Pondere Pondere Pondere Pondere
romi <25% romi \ntre romi \ntre romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Num`rul de    sub 7 8 9 10 34
volume \n       medie
func]ie de 
medie                       

peste
medie 10 8 2 2 22

Total 17 16 11 12 56

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 58.369 16.130 3.619 0.001

Ponderea 
elevilor romi 
din total -6.929 1.604 -0.488 -4.319 0.000

Mediul -5.179 7.396 -0.141 -0.700 0.487

Distan]a fa]` 
de ora[ -1.998 1.668 -0.221 -1.198 0.237

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt 0.599 1.668 0.044 0.359 0.721

Num`r total 
elevi -0.031 0.010 -0.456 -3.275 0.002



Existen]a calculatoarelor la care elevii au acces * Ponderea elevilor romi
din total

Tabel V. Existen]a calculatoarelor la care elevii au acces în func]ie de ponderea de elevi
romi

Model de regresie liniar` pentru existen]a calculatoarelor la care elevii
au acces

a. Dependent Variable: Existen]a calculatoarelor la care elevii au acces
Tabel VI. Variabila „ponderea de elevi romi” influen]eaz` în cea mai mare m`sur`
existen]a calculatoarelor în [coli (p>0,80)
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Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 0.740 0.276 2.685 0.009

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.078 0.032 0.312 2.442 0.017

Mediul 0.150 0.137 0.225 1.096 0.277

Distan]a fa]` 
de ora[ -0.012 0.031 -0.076 -0.396 0.693

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt -0.021 0.029 -0.104 -0.720 0.474

Num`r total 
elevi 0.000 0.000 0.161 1.017 0.313

Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a calculatoa-  da 17 18 14 14 63
relor la care elevii
au acces                     nu 0 0 2 4 6

Total 17 18 16 18 69



Existen]a unei s`li / unui teren de sport amenajate * Ponderea de elevi
romi din total

Tabel VII. Existen]a unei s`li / unui teren de sport amenajate, în func]ie de ponderea
elevilor romi

Model de regresie liniar` pentru existen]a unei s`li / unui teren de sport
amenajate

a. Dependent Variable: Existen]a unei s`li/uni teren de sport amenajate
Tabel VIII. Variabila „ponderea elevilor romi din total” influen]eaz` în cea mai mare
m`sur` existen]a unei s`li / unui teren de sport amenajate (p>0,95)
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Gruparea [colilor dup` ponderea elevilor Total
romi din total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a unei s`li/     da 17 13 8 4 42
teren de sport
amenajate                  nu 4 6 8 14 32

Total 21 19 16 18 74

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.949 0.404 4.827 0.000

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.154 0.047 0.350 3.277 0.002

Mediul -0.235 0.201 -0.201 -1.174 0.245

Distan]a fa]` 
de ora[ 0.050 0.045 0.176 1.093 0.278

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt -0.077 0.043 -0.216 -1.784 0.079

Num`r total 
elevi 0.000 0.000 -0.271 -2.047 0.045



Cadre didactice calificate in func]ie de medie * Ponderea elevilor romi
din total

Tabel IX. Ponderea cadrelor didactice calificate, în func]ie de ponderea de elevi romi

Model de regresie liniar` pentru ponderea cadrelor didactice calificate

a. Dependent Variable: Cadre didactice calificate \n func]ie de medie
Tabel X. Variabila „ponderea elevilor romi din total” influen]eaz` în cea mai mare
m`sur` varia]ia ponderii de cadre didactice calificate (p>0,95)
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Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 0.373 0.398 0.937 0.352

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.149 0.055 0.353 2.716 0.009

Mediul 0.302 0.148 0.270 2.043 0.045

Distan]a fa]` 
de comunita-
tea de romi -0.012 0.011 -0.139 -1.107 0.273

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt 0.015 0.026 0.083 0.594 0.554

Tip GI -0.025 0.123 -0.024 -0.206 0.838

Num`r total 
elevi 0.000 0.000 0.088 0.649 0.518

Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Cadre didactice     peste 15 12 13 9 49
calificate \n func-   medie
]ie de medie          sub 2 6 5 10 23

medie

Total 17 18 18 19 72



Existen]a unui mediator [colar * Ponderea de elevi romi din total

Tabel XI. Existen]a unui mediator [colar în func]ie de ponderea de elevi romi

Existen]a unui consilier [colar* Ponderea de elevi romi din total

Tabel XII. Existen]a unui consilier [colar în func]ie de ponderea de elevi romi

Existen]a unui consiliu al elevilor * Ponderea de elevi romi din total

Tabel XIII. Existen]a unui consilui al elevilor în func]ie de ponderea de elevi romi
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Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a unui            da 5 9 7 10 31
mediator [colar

nu 12 9 9 8 38

Total 17 18 16 18 69

Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a unui            da 10 11 4 6 31
consilier [colar

nu 7 7 12 12 38

Total 17 18 16 18 69

Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Existen]a unui            da 15 11 5 10 41
consiliu al elevilor

nu 1 7 11 7 26

Total 16 18 16 17 67



Model de regresie liniar` pentru existen]a unui consiliu al elevilor

a. Dependent Variable: Existen]a unui consiliu al elevilor
Tabel XIV. Variabila „ponderea de elevi romi” influen]eaz` în cea mai mare m`sur`
existen]a unui consiliu al elevilor (p>0,80)

Rata abandonului \n func]ie de media na]ional` * Ponderea de elevi romi
din total

Tabel XV. Abandonul [colar raportat la media na]ional`, în func]ie de ponderea de
elevi romi
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Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.669 0.476 3.507 0.001

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.099 0.056 0.226 1.774 0.081

Mediul -0.107 0.236 -0.094 -0.453 0.652

Distan]a fa]` 
de ora[ -0.006 0.053 -0.022 -0.114 0.910

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt -0.028 0.051 -0.078 -0.545 0.588

Num`r total 
elevi 0.000 0.000 -0.214 -1.355 0.180

Ponderea de elevi romi din total Total

pondere  pondere pondere  pondere 
romi <25% romi \ntre  romi \ntre  romi 

25% [i 50% 50% [i 75% >75%

Rata abandonu-    sub 7 8 4 4 23
lui \n func]ie de     medie
media na]ional`    peste 3 8 12 8 31

medie

Total 10 16 16 12 54



Model de regresie liniar` pentru aprecierea elevilor fa]` de [coal`

a. Dependent Variable: Aprecierea afirmat` fa]` de [coal`
Tabel XVI. Variabilele care influen]eaz` aprecierea elevilor fa]` de [coal`
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Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 0.534 0.055 9.748 0.000

Aprecierea afirmat`
fa]` de comporta-
mentul cadrelor 
didactice 0.273 0.040 0.265 6.870 0.000

Autoaprecierea fa]` 
de rezultatele
[colare 0.142 0.034 0.178 4.147 0.000

Aprecierea expri-
mat` sau perceput`
a p`rin]ilor fa]` de
rezultateale [colare 0.108 0.030 0.171 3.641 0.000

Aprecierea expri-
mat` sau perceput` 
a cadrelor didactice
fa]` de rezultatele
[colare 0.023 0.023 0.046 1.034 0.302

Aprecierea afirmat`
fa]` de comporta-
mentul colegilor -0.066 0.032 -0.077 -2.074 0.038



Model de regresie liniar` pentru rata de nepromovare

a. Dependent Variable: Rata de nepromovare: Nr. total de nepromova]i pe nr. total
de elevi
Tabel XVII. Variabila „ponderea de elevi romi” influen]eaz` în cea mai mare m`sur`
rata nepromov`rii

Model de regresie liniar` pentru fenomenul de absenteism
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Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) -0.121 0.133 -0.912 0.362

Frecven]a vizitelor
familiei la [coal` 0.293 0.039 0.273 7.426 0.000

Aprecierea afirmat` 
fa]` de [coal` 0.356 0.090 0.156 3.957 0.000

Aprecierea afirmat`
fa]` de comporta-
mentul cadrelor 
didactice 0.144 0.091 0.061 1.581 0.114

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 0.055 0.066 0.826 0.412

Ponderea 
elevilor romi 
din total 0.017 0.008 0.278 2.148 0.036

Mediul -0.050 0.033 -0.295 -1.498 0.139

Distan]a fa]` 
de ora[ 0.005 0.007 0.124 0.670 0.505

Tipul [colii 
dup` nivelul 
de \nv`]`mânt 0.013 0.007 0.267 1.834 0.071

Num`r total 
elevi -6.326E-5 0.000 -0.210 -1.330 0.188



a. Dependent Variable: Absenteism
Tabel XVIII. Variabilele care influen]eaz` absenteismul (în interiorul [colii)

Model de regresie liniar` pentru fenomenul de absenteism 

a. Dependent Variable: Absenteism
Tabel XIX. Variabilele care influen]eaz` absenteismul (în exteriorul [colii)
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Autoaprecierea fa]` 
de rezultatele
[colare 0.068 0.077 0.037 0.892 0.373

Aprecierea expri-
mat` sau perceput`
a p`rin]ilor fa]` de
rezultateale [colare 0.138 0.070 0.095 1.977 0.048

Aprecierea expri-
mat` sau perceput`
a cadrelor didactice
fa]` de rezultatele
[colare 0.171 0.064 0.126 2.681 0.008

Aprecierea afirmat`
fa]` de comporta-
mentul colegilor 0.260 0.070 0.133 3.720 0.000

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.153 0.203 5.685 0.000

Gen -0.079 0.051 -0.063 -1.557 0.120

Mediul -0.044 0.102 -0.029 -0.436 0.663

Distan]a fa]` 
de ora[ 0.024 0.024 0.067 1.009 0.313

Alfabetism
p`rin]i 0.109 0.033 0.134 3.289 0.001

Realizarea unor 
venituri - Mama 0.183 0.074 0.113 2.487 0.013

Realizarea unor 
venituri - Tata 0.116 0.070 0.074 1.651 0.099
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