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Modul 1 - Școala după școală 

 

1. Note introductive 

Prezentul document a fost elaborat în cadrul proiectului Școală după Școală-primul pas pentru 

succesul școlar și profesional, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU /91 
/2.2/S/55876. 

Contextul care a stat la baza acestei inițiative este următorul: 

 procentul copiilor romi înscriși în învățământul primar este de 64%, spre deosebire de 

media la nivel național de 98,9% (conform Raportului Comisiei prezidențiale pentru 

analiză și elaborarea politicilor în materie de educație și cercetare); 

 există un decalaj semnificativ între copiii romi și ne-romi, din perspectiva rezultatelor 

educaționale;  

 factorii care influențează traiectoria educațională a copiilor romi sunt: sărăcia, 
discriminarea pe scară largă, curriculum monocultural, segregarea, lipsa de sprijin, lipsa 

educației timpurii formale etc. 

Având în vedere aspectele menționate, proiectul își propune reducerea ratei abandonului 

școlar timpuriu din Regiunile de dezvoltare Centru, Sud Muntenia și Nord-Est din România, 

prin creșterea accesului copiilor romi la educație primară de calitate. Prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii se va face în special prin program Școală după Școală, organizat într-un 

Centru tip Școala după  Școală, ce va funcționa 4 ore pe zi, pe durata anilor 2011-2013, 
pentru 30 de elevi de vârstă primară. 

Cursul Școala după Școală a fost creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor personalului 

implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a școlii, 

respectiv: învățători,directori, inspectori pentru minorități, inspectori pentru învățământ 

primar, profesori de limba engleză, profesori de limba romani, învățători de sprijin, mediatori 

școlari.  

 

 

 

Materialul este structurat pe șase capitole: 



 

                   

 în capitolul nr.1 sunt formulate obiectivele cursului și competențele pe care cursanții ar 

trebui să și le formeze de-a lungul perioadei de training;   

 capitolul doi prezintă un scurt istoric al conceptului Școala după Școală de-a lungul 

timpului, cu accent pe nevoile care au dus la apariția acestui tip de program; 

 capitolul trei aruncă o privire comparativă asupra a Ce este SDS/ Ce nu este SDS;  

 în capitolul patru se prezintă propunerile din oferta SDS și managementl timpului;  

 capitolele cinci și șase se adresează strict învățătorilor, pentru că aici se detaliază 

curriculumul a două dintre modulele din oferta SDS și se prezintă repere concrete de 

realizare a planificării, proiectării și derulării activității din Centrele SDS.  

Cursul se dorește a fi o oportunitate de reflecție asupra viziunilor despre educație și sprijin 

pentru copiii romi aflați în pericol de abandon școlar și poate fi îmbunătățit prin propunerile 

participanților la training. 

 

Obiectivele cursului  

Cursul Școala după școală își propune: 

 să faciliteze înțelegerea conceptului Școala după școală, ca prim pas pentru reducerea 

abandonului școlar timpuriu și obținerea succesului școlar,  

 să ofere modalități pragmatice de proiectare și desfășurare a activităților dintr-un astfel de 
Centru. 

 

Parcurgând acest curs, îți poți dezvolta următoarele competențe: 

 Conștientizarea importanței pe care Centrele SDS o pot avea în prevenția și reducerea 

abandonului școlar, precum și în creșterea succesului școlar, în rândul copiilor romi 

proveniți din familii aflate în dificultate;  

 Identificarea coordonatelor esențiale ale conceptului Școala după școală; 

 Construirea unei oferte diversificate de activități stimulative pentru dezvoltarea fizică, 

cognitivă și emoțională a elevilor de ciclu primar, înscriși în Centrul SDS 

 Manifestarea interesului pentru depistarea și soluționarea problemelor de învățare ale 
elevilor; 

 Construirea de ocazii de învățare pentru a remedia problemele rămânerii în urmă la 

învățătură, ținând seama de profiluri de inteligență și stiluri de învățare; 

 Folosirea de metode și procedee active prin care se poate construi o imagine de sine 

pozitivă și prin care se poate stimula motivația copiilor pentru a veni la școală; 

 Utilizarea modalităților de evaluare formativă, prin raportare la obiective propuse; 



 

                   

 Conștientizarea și eliminarea stereotipurilor și prejudecăților; 

 Interes autentic, echitabil pentru elevi, empatie pentru problemele cu care aceștia se 
confruntă; 

 Manifestarea unei atitudini pozitive față de culturi și medii diferite. 

 Identificarea, construirea și utilizarea de metode pedagogice comprehensive, activ-

participative și integrate de formare a elevilor în vederea creșterii stimei de sine 

individuale și de grup, a dezvoltării unei imagini de sine etnice pozitive și a unei atitudini 

afirmative față de asumarea identității etnice. 
 

Pe parcurs îți sunt propuse mai multe categorii de teme: 

 Teme de reflecție: ele privesc nevoile de formare, obiectivele de învățare etc. și te 
ajută în autoevaluare. Aceste teme sunt introduse prin titlul Un moment de 

reflecție... 

 Teme de discuție/dezbatere: solicită intervenția pe forumul on-line din cadrul 

comunității Școala după școală. Aceste teme sunt anunțate prin titlul: Comentează 
pe forum! 

 

 

 

 

 

 



 

                   

2. De ce Școala după școală? 

Cunoscut mai ales sub numele de After-School, conceptul Școala după școală  a intrat în 

sfârșit oficial și în peisajul educativ românesc (mulți dintre noi îl așteptau de-o viață!), prin 

Legea nr.1/2011, Legea educației naționale.  

Prezent în alte țări ale lumii din ultimul sfert al secolului al XIX-lea1, programul After-School 

a îmbrăcat de-a lungul timpului multe forme. La început au fost Cluburile pentru băieți, 
sponsorizate de persoane particulare. De exemplu în SUA, în 1876, omul de afceri Edward 

Harriman a deschis într-o magazie un Club pentru băieți, care inițial număra șapte membri. 

Treptat, încăperii i s-au adăugat și alte camere, cu destinații clare: loc de joacă, bibliotecă, loc 

pentru activități muzicale, loc pentru lupte, loc pentru științe etc. În 1900 Clubul crescuse la  
peste 400 de membri stabili. Personalul cu rol de supraveghere era format din voluntari din 
clasa de mijloc. 

Începutul secolului XX a adus cu el pe de-o parte creșterea numărului de școli și pe de altă 

parte modificarea legislației în favoarea copiilor. Acest lucru a însemnat o scădere a 

exploatării prin muncă a acestora și implicit o creștere a prezenței în școli. Timpului petrecut 

în școală îi urma timpul liber din afara școlii, care se consuma, de regulă, în stradă. Strada, cu 

toate tentațiile ei (culori, mirosuri, sunete etc.) a fost  dintotdeauna inamicul numărul unu al 

părinților ocupați. Îngrijorați de pericolele străzii, adulți au creat spații de protecție și învățare 

pentru copii. „Orice copil care reușea să se abțină să nu distrugă, era binevenit    într-un 

astfel de loc” (MacLeod, 1983). De cele mai multe ori, personalul implicat nu știa ce să facă 

cu copiii, pentru că activitățile nu erau planificate. 

Anii ’20 au însemnat mulți sponsori pentru Centrele și programele After-School, care erau 

extrem de diferite de la țară la țară și de la oraș la oraș. De regulă ele serveau unor grupuri de 
interese etnice, politice, religioase etc.   

 

                       

 

 

 

În anii ’90 rolul Centrelor de „a ține copiii în viață și departe de stradă” s-a amplificat. 

Perioada de după școală a ajuns să fie considerată una de „risc și oportunități pentru copiii cu 

vârste cuprinse între 6 și 14 ani” (Hoffert, 1995). Riscurile variau de la plictiseală, îngrijorare, 

                                                 

1 Robert Halpern, The History of After-School Programs for Low-Income Children, Columbia University, 
2002 
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stat degeaba, până la comportament distructiv social și de sine. Delincvența juvenilă, sarcinile 

la vârste nepotrivite, consumul de alcool și de droguri sunt numai câteva din problemele 
grave care s-au putut preveni prin frecventarea acestui tip de program.  

Pe lângă protecție, au început să se ofere și oportunități de dezvoltare pentru copii, în funcție 

de talente și interese, dezvoltare extra-academică, dar și sprijin în efectuarea temelor. 
Ponderea efectuării temelor în program a crescut, determinată fiind de nevoi în această 

direcție: părinții din ce în ce mai prinși la locurile de muncă, fie nu dispuneau de timpul 

necesar pentru a face acest lucru, fie erau depășiți ca nivel de pregătire și nu știau cum să-și 
ajute copiii.  

Multe dintre aspectele enumerate sunt valabile și la noi, în perioada pe care o traversăm. La 

ele se adaugă, nu în ultimul rând, sărăcia. Așa cum au observat deja specialiștii „timpul din 

afara școlii, petrecut într-un cadru organizat, cu personal specializat, oferă cele mai bune 

soluții pentru a depăși efectele sărăciei” (Miller, O’Conner, 1996). 

În concluzie, putem spune că After-School a evoluat de la simpla supraveghere într-un 

mediu securizant, la agenții specializate în asigurarea de servicii multiple. Astăzi, întâlnim 

programe tip Școala după școală peste tot în lume. Ele se nasc din nevoi și sunt cu atât mai 

bune, cu cât reușesc să acopere aceste nevoi ale copiilor și ale comunității pe care le servesc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

After-School în România 

Programul After-School a fost introdus în România pentru prima dată de către Federația 

Internațională a Comunităților Educative (FICE) și a avut în vedere atragerea către școală a 
copiilor din mediile dezavantajate. 

Apoi au urmat o serie întreagă de proiecte guvernamentale și non-guvernamentale care și-au 
propus obiective specifice legate de acest program. De exemplu: 

 Programul Phare-acces la educație pentru grupurile dezavantajate, a 

Un moment de reflecţie... 

Ce face ca un program Școală după școală  să fie de calitate? 

 



 

                   

avut o componentă de Școala după Școală în care s-a urmărit educația remedială;2  

 Fundația Ruhanma în parteneriat cu Ministerul Educației a dezvoltat proiectul „Toți la 

grădiniță, toți în clasa I” în scopul reducerii abandonului școlar și îmbunătățirii 

performanțelor elevilor din comunități defavorizate, cu precădere romi;  3 

 Agenția Națională pentru Romi a derulat până în vara anului 2011 un proiect strategic 

care a avut  o componentă Școala după Școală; 

 Din septembrie 2011 a început implementarea proiectului strategic  “Chave Zurale”, prin 

intermediul căruia se vor înființa și dota 20 de cluburi de sprijin educațional “Chave 

Zurale”, în care 500 de elevi din clasele III-IV și VII-VIII (clase în care se înregistrează 

un procent mare de abandon școlar), vor beneficia de activitati tip “Școala după Școală”. 

Enumerarea ar putea continua, pentru că aproape la nivelul fiecărei zone din țară există în 

acest moment interes și inițiative pentru programul Școala după Școală. 

Legiferarea în 2010 a statutului programului arată preocupare și în sfera factorilor decizionali 

pentru extinderea lui dar, din păcate, nu sunt clarificate modalitățile de finanțare.   

Proiectul Legii Educației Naționale prevede că acest program poate fi realizat în parteneriat 

cu reprezentanții părinților, dar în comunitățile sărace o astfel de variantă nu este viabilă.  

Ar mai fi și alte soluții, una dintre ele fiind enunțată în anul 2009 chiar de către ministrul 
Emil Boc: 

„Intenționăm să-i ținem mai mult pe elevi la școală, în programul After-School. Acum facem 

o evaluare și încercăm să vedem, în școlile care au spațiu, cum putem să transformăm 'cornul 

și laptele' în After-School. Să fie contribuția Guvernului, în așa fel încât copiii să primească o 

masă caldă la prânz și să beneficieze de supraveghere, atât în partea de efectuare a lecțiilor, 

cât și în partea de activitate extracurriculară. În acest fel vom scăpa și de practica 

meditațiilor." 

De la idee la practică mai este însă drum lung și până la implementarea printr-un program 

național, tot greul rămâne pe umerii organizațiilor și persoanelor fizice care sunt foarte 

aproape și cărora le pasă cu adevărat de nevoile copiilor. 

 

 

 

 

                                                 

2  http://www.acces-la-educatie.edu.ro/index.php/articles/c130/ 

3 http://www.ruhama.ro/ro/noutati/106-toti-la-gradinita-toti-in-clasa-i-programe-integrate-pentru-cresterea-
accesului-la-educatie-si-a-nivelului-educational-al-copiilor-din-comunitati-defavorizate-cu-precadere-romi 

Un moment de reflecţie... 

Realizați analiza SWOT pentru programul Școala după Școală ce va 

funcționa în școala dumneavoastră. 

 



 

                   

 

 



 

                   

 3. Ce este/ce nu este Școala după școală? 

 

Așa cum am reiese din aspectele prezentate până acum, nu există o definiție unanim 

acceptată a conceptului SDS, din cauza multiplelor lui fațete, a scopurilor care stau la baza 

nașterii lui, respectiv a intereselor celor ce au o astfel de inițiativă și o sponsorizează.  

În țările cu vechime în derularea acestui tip de ofertă, After-School este definit ca un 

program care funcționează după școală, dar și în timpul vacanțelor, și care asigură o paletă 

variată de activități recreative, sociale, academice, în scopul dezvoltării personalității copiilor 

cu vârste cuprinse, de regulă, între 5 și 12-13 ani. 

Există câteva cuvinte cheie pentru SDS pe care le întâlnim în aproape toate definițiile și care 

sunt de folos în clarificarea conceptului: protecție, grijă, oportunități de dezvoltare, joc, 

socializare, activități remediale, interculturalitate. 

La noi, conform Art.2 (1) din Metodologia de organizare a Programului Școala după școală, 

elaborată  în temeiul art. 58 și 262 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale,  SDS este 

un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare 

formală și non-formală, pentru îmbogățirea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor, pentru 

consolidarea competențelor dobândite, pentru accelerarea învățării, precum și pentru 

învățarea remedială. 

Aceasta este o definiție generală și un punct de plecare în construirea specificității, în funcție 
de nevoi. 

Ca să mergem în direcția unei înțelegeri de adâncime a conceptului, e mai ușor să definim 
SDS mai degrabă prin ceea ce nu este, decât prin ceea ce este. Făcând o analogie 

reprezentativă, aș putea spune că SDS nu este familie, școală sau comunitate, ci este mai 

degrabă o rețea de poduri ce face legătura între cei trei piloni. În comunitățile foarte sărace, 

de multe ori podul e construit peste o prăpastie între școală și casă și atunci metafora SDS= 
Pod spre viitor pare destul de potrivită. 

Aș insista mai mult pe ideea că SDS nu e școală (deși numele te-ar putea induce în eroare!), 
pentru că aici se fac cele mai multe confuzii. 

 

SDS nu înseamnă: SDS înseamnă: 

-planificare și proiectare de activități 
de către profesor, individual;  

-planificare și proiectare de activități de către 
profesori, în echipă; 

-activități pe discipline -activități predominant integrate, în vederea 

dezvoltării fizice, cognitive, emoționale a copiilor 

-prelungirea orelor de română și -paletă diversificată de activități, în funcție de nevoile 



 

                   

matematică peste ore  și dorințele copiilor; 

-mod de organizare predominant 
frontal;  

-mod de organizare predominant în grupuri mici; 

-repetarea metodelor de învățare de 
la clasă; 

-învățarea prin cooperare, care are la bază avantajul 
de a avea laolaltă copii de vârste diferite;  

-folosirea acelorași metode de 

învățare pentru toți copiii;  

-construirea de ocazii de învățare prin care să se 

remedieze rămânerile în urmă și să se valorizeze 

potențialul fiecărui copil;  

-resurse obligatorii și unice pentru 

toți (creion, hârtie, cretă, tablă); 

același timp de lucru pentru toți; 

-folosirea unei varietăți de obiecte în învățare și a 

resurselor de timp în mod flexibil, în funcție de 
nevoile elevilor; 

-supraveghere în efectuarea temelor; -supraveghere și sprijin în efectuarea temelor; 

-explicații despre comportamente 
pozitive; 

-demonstrații de comportamente pozitive. 

 

 

 

 

 

 

 

Un moment de reflecţie... 

Gândește-te la felul în care ți-ai petrecut timpul după școală, în perioada în 

care ai fost elevă/elev. Ce îți plăcea să faci cel mai mult? 

 



 

                   

4. Care sunt coordonatele esențiale ale programului SDS? 

 

4.1 Pachetele de activități din oferta SDS 

În Metodologia de organizare a Programului Școala după școală se precizează că programul 

SDS se concepe în urma unei analize de nevoi  și este proiectat astfel încât să răspundă cu 

prioritate nevoilor aparținând grupurilor dezavantajate.  

Din analiza de nevoi realizată în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/55876, Școala după 

școală-primul pas pentru succesul școlar și profesional, și având în vedere faptul că 

obiectivul general al proiectului este reducerea ratei abandonului școlar timpuriu, prin 

creșterea accesului copiilor romi la educație primară de calitate, a reieșit oferta de Program 

SDS din fig.nr.1. Sunt practic cinci module de pachete de activități cu sprijin specializat- 

supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu 

dificultăți de învățare, activități de cunoaștere, intercunoaștere, dezvoltare personală, activități 

tematice/de tip recreativ și activități de dezvoltare de deprinderi și abilități sociale. 

 

 

 



 

                   

                                                              Fig.nr.4.1-Oferta SDS 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Repere de spațiu și timp 

Centrele Școala după Școală vor funcționa 4 ore pe zi, în spații special amenajate în incinta 

școlii. Fiecare Centru va fi dotat corespunzător, pentru a se crea un mediu plăcut și prietenos 

pentru beneficiari. Programul SDS se va desfășura în continuarea programului școlar 
obligatoriu, de aceea copiii vor beneficia de masa de prânz servită în sistem catering. 

 

4.3. Grupul țintă 

Beneficiarii fiecărui centru sunt 30 de elevi romi din învățământul primar, clasele I-III, elevi 

cu risc de părăsire timpurie a școlii. La începutul anului școlar, la intrarea în Centru, pentru 

fiecare elev se va realiza o evaluare inițială a cunoștințelor și deprinderilor; periodic se vor 

face evaluări, iar progresele realizate se vor nota într-o fișă individuală. 

 

4.4. Resurse umane 

Activitățile vor fi proiectate, organizate și susținute  de 3 învățători, 1 profesor engleză și 1 

cadru didactic cu compentențe IT/TIC. În funcție de pachetele de activități, elevii vor fi 

împărțiți în 3 grupe, fiecare învățător lucrând cu cel mult 10 elevi simultan. 

 

Un moment de reflecţie... 

Dacă iei în considerare profilul elevilor din grupul țintă din școala în care 
profesezi, care crezi că este ponderea optimă a fiecăruia dintre pachetele de 

activități din oferta de Program SDS, într-un interval de 4 ore? 

 



 

                   

5. Care este curriculumul programului SDS? 

 

5.1. Precizări preliminare 

Așa cum spuneam în capitolul anterior, oferta SDS cuprinde cinci module de pachete de 

activități: 

1. supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor – Teme de nota 10 

2. recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare –Pot mai bine! 

3. activități de cunoaștere, intercunoaștere, dezv. Personală – Suntem diferiți 

4. activități tematice/alte activități de tip recreativ – Ne jucăm, învățăm 

5. activități de dezvoltare de deprinderi și abilități sociale – Stil de viață 
sănătos 

 

Specificul activităților din cadrul modulelor 1, 2 și 4 nu reclamă crearea unui curriculum 

specific (pentru că este vorba de nevoi particulare ale fiecărui grup țintă cuprins în program), 
dar pot fi subiectul unor repere de ordin metodologic. 

Pentru modulele 3 și 5 se vor prezenta în continuare propuneri de curricule (cu observația că 

acestea pot fi îmbunătățite în cadrul sesiunilor de training).  

Întrucât se urmărește abordarea integrată, cu ancore puternice în viața de zi cu zi, se va 

prezenta și firul roșu care poate uni cele cinci module. 

 

 

 

 

 

5.2. Curricula Modulului 3  

Suntem diferiți (cunoaștere, intercunoaștere, dezvoltare personală) 

Argument 



 

                   

De cele mai multe ori, timpul acordat cunoașterii de sine/cunoașterii elevilor lipsește sau 

este insuficient (din motive obiective, dar și subiective!), de aceea acest modul este deosebit 

de valoros atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Prin activități de învățare specifice, copiii 

pot acorda mai mult timp autocunoașterii, dar și cunoașterii celorlați, iar profesorii pot face 

din mers pași importanți în construirea de ocazii de învățate adaptate particularităților 
psihoindividuale ale elevilor.  

Prin temele și subtemele abordate, dascălii pot afla amănunte importante despre părerea pe 
care o au copiii despre ei, respectiv despre imaginea de sine, care stă la baza stimei de sine. 

Experiențele zilnice din teren demonstrează că elevii aflați în risc de abandon școlar nu au o 

bună părere despre sine și nu se consideră valoroși în niciun fel. Lucrurile nici n-ar putea sta 

altfel, de vreme ce nimeni nu i-a lăudat vreodată și nu i-a făcut să descopere că au și calități, 

nu numai defecte (nici măcar părinții!).  

Așadar, dacă sunt ajutați să-și construiască o imagine de sine pozitivă, elevii vor fi mai stabili 

din punct de vedere afectiv, vor relaționa mai bine cu cei din jur, vor avea o mai mare 

rezistență la critici și eșecuri, vor fi mai motivați să ducă la sfârșit activitățile în care sunt 

implicați, cu alte cuvinte sunt șanse să se diminueze abandonul școlar. 

De asemenea, pentru că grupul-țintă este alcătuit din elevi romi, știut fiind faptul că aceștia se 

confruntă cu o acută neîncrede în sine și datorită faptului că sunt romi, având o identitate 

etnică marcată de stereotipuri negative și de un stigmat internalizat, este foarte important ca 

acestora să li se vorbească despre limba romani, despre cultura și istoria romilor, să se discute 

cu ei problematica stimei de sine individuale și etnice, să se facă jocuri și exerciții menite să 

combată stereotipurile și prejudecățile referitoare la romi, să li se destigmatizeze identitatea 

etnică și să li se pozitiveze imaginea de sine etnică. 

 

Note: Curricula permite o organizare flexibilă și o grupare a conținuturilor în concordanță 
cu nevoile identificate la nivelul colectivului din fiecare Centru SDS. Elevii vor primi, sub 

forma unor filmulete, colaje de fotografii (inclusiv prezentarii power point) și a unor exerciții 

și jocuri interactive, informații referitoare la istoria și cultura rromani și vor învăța 

conversația minimă în limba rromani. 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Obiective de referință Exemple de activități de învățare 

1.1.-să identifice caracteristici proprii, 
ale altor persoane, ale mediului 
apropiat 

-realizarea autoportretului “Me sem rom! (eu sunt 
rom)/sunt maghiar!/sunt român! 

-exerciții de descriere succintă a trăsăturilor fizice 

și a calităților personale 

-exerciții de descriere succintă a elementelor 

specifice identității romani 



 

                   

-jocuri pentru evidențierea diferențelor de gen 

-exerciții de observare dirijată a caracteristicilor 

clasei/claselor în care își desfășoară activitatea 

-completarea unor fișe de observare cu subiect 
dat 

1.2.-să comunice în modalități variate 
despre propria persoană, despre 

ceilalți, despre mediul apropiat 

-exerciții de prezentare în cadrul grupului 

-joc uri de recunoaștere/numire a ființelor, 

lucrurilor, activităților preferate  

-povestiri despre sine sau despre ceilalți, pe baza 
unui suport vizual (fotografii) 

-povești rome/romane paramisia 

-realizarea de desene cu subiecte date 

-realizarea de colaje, grafice, machete cu subiecte 

legate de propria persoană, despre ceilalți, despre 

clasă și școală;  

-întâlniri cu invitați-ex personalul din școală, 

reprezentanți ai comunității etc. 

1.3.-să exerseze abilități emoționale -exerciții-joc de recunoaștere, exprimare, 

înțelegere și reglare a emoțiilor 

-exerciții-joc de identificare a propriilor emoții și a 

emoțiilor celorlalți, după expresiile faciale și după 

factorii situaționali 

-citirea unor scurte povestioare și identificarea 

cauzei emoțiilor personajelor 

-vizionarea de scurte fragmente din filme pentru 

copii sau desene animate și discuții despre 

consecințe ale emoțiilor în situațiile prezentate 

1.4.-să accepte diversitatea ca o 
valoare 

-discuții plecând de la povestiri cu conținut 
adecvat problematicii 

-proiecte 

1.5.-să manifeste un comportament 

adecvat în relațiile cu colegii/adulții 

din Centru,  din școală și din afara 

școlii 

-jocuri de intercunoaștere 

-concursuri cu teme variate 

-proiecte comunitare 

-jocuri de rol ce necesită reglaj emoțional 

1.6.-să cunoască și să-și asume cu 
mândrie identitatea etnică de rom 

-realizarea autoportretului: “Me sem rom!  Eu 
sunt rom!” 

- filmulete, colaje de fotografii (inclusiv 



 

                   

prezentarii power point)despre limba, istoria și 

cultura rromani și dezbateri pe marginea acestora 

-exerciții de descriere succintă a elementelor 

specifice identității rromani 

--povestiri despre sine ca rom, pe baza unui 
suport vizual (fotografii) 

-povești rome / rromane paramisia  

-realizarea de colaje, grafice, machete cu subiecte 
legate de propria persoană, despre propria familie 

-discuții plecând de la povestiri cu conținut 
referitor la identitatea romilor 

-jocuri de rol și alte jocuri pe teme referitoare la 

cultura romani și la diversitate4 

-proiecte referitoare la identitatea romani 

-concursuri cu teme referitoare la limba și cultura 
romani 

 

CONȚINUTURI 

 Despre mine: nume și prenume; cum mă prezint; vârstă, data nașterii; familia mea; 
culoarea preferată; mâncarea preferată; jocul preferat; jucăria preferată; cartea/povestea 
preferată; emisiunea tv preferată; muzica preferată; sportul preferat; animalul preferat; 

planta preferată; mi-ar plăcea să călătoresc cu....; ce îmi place cel mai mult să fac; la școală 

îmi place cel mai mult...; când voi crește, vreau să devin; sunt o persoană specială 
(deosebită) pentru că... etc. 

 

 Despre noi: ce ne aseamănă, ce ne deosebește; interese, pasiuni; deosebiri legate de etnie 

– romi-români-maghiari, fete-băieți; prietenul meu/prietena mea; jocuri pe care le jucăm 

împreună; lucrăm/învățăm în echipă; jocurile generațiilor; bunici, părinți, nepoți; 

personalități din comunitatea mea; cum comunicăm etc. 

 

 Despre emoțiile noastre: recunoașterea emoțiilor;  exprimarea emoțiilor; înțelegerea 

emoțiilor; reglarea emoțională 

 

                                                 

4 Vezi jocurile propuse de Centrul Rromilor „AMARE RROMENTZA” (DVD-ul cu materiale informative) 



 

                   

 Despre școală, ca spațiu al diversității: clasa mea; regulile clasei/regulile școlii; colegi 

mai mici-colegi mai mari; adulții din școală (profesorii, secretarele, asistenta medicală, 

personalul de îngrijire, paznicul etc.); cea mai frumoasă zi din școală; de ce învățăm; cum 

învățăm; disciplina preferată; cu părinții la școală; cu bunicii la școală etc. 

 



 

                   

5.3. Curriculumul Modulului 5  

Stil de viață și sănătate (deprinderi și abilități sociale) 

Argument 

În ziare, în reviste, la TV, pe Internet, în familie și în grupurile de prieteni, zi de zi, e 

imposibil să nu auzi discutându-se subiecte despre Stilul de viață și sănătate. Deși există atât 

de mulți specialiști și toată lumea dă sfaturi, alimentația reprezintã domeniul în care se fac 

cele mai grave erori. Omul modern se hrãnește într-un mod nesãnãtos, mănâncã prost și 

mult. Specialiștii spun că peste 80% din bolile actuale atât la copii, cât și la adulți, se 

datorează alimentației greșite, de aceea copilul trebuie obișnuit de mic  cu un model 

alimentar corect.  Așadar, responsabilitatea sănătății și bunei dezvoltări a copilului revine în 

primul rând părinților.   

Sunt mulți părinți care cunosc regulile unei alimentații sănătoase, însă atunci când vine vorba 

de a pune teoria în practică, lucrurile devin extrem de dificile și primul motiv care stă ca 

obstacol în calea alegerilor sănătoase pentru copil este proriul stil de viață. Copiii sunt foarte 

atenți la ceea ce fac părinții lor și le copiază inclusiv obiceiurile alimentare. 

Analiza de nevoi a prezentului proiect arată că părinții copiilor romi din grupul țintă selectat 

nu-și permit să facă alegeri optime în ceea ce privește alimentația familiei, fie din cauza lipsei 

de educație, fie din cauza sărăciei (uneori extreme). Programul din Centrele SDS oferă astfel 

oportunități de remediere a acestor neajunsuri. Odată cu oferirea prânzului, copiiilor li se 

oferă șansa de a învăța că stilul de viață înseamnă comportamente responsabile nu numai în 

ceea ce privește alegerea hranei, păstrarea sănătății, dar și a modului în care se împletesc 

activitatea de învățare cu activitatea fizică, de recreere și celelalte activități sociale.  

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Obiective de referință Exemple de activități de învățare 

1.1. să identifice modalități de 
folosire a obiectelor de uz casnic 

-exersarea deprinderilor de așezare și strângere a mesei 

- folosirea corectă a tacâmurilor 

-igienizarea obiectelor folosite, după luarea mesei 

1.2. să respecte regulile de igienă 

personală și ale Centrului SDS 
-spălarea mâinilor înainte de masă și după folosirea 
toaletei 

-reguli de folosire a obiectelor din Centru 

-discuții despre igiena îmbrăcămintei 

-discuții despre igiena încălțămintei 

-exerciții-joc despre spălatul pe dinți 

1.3. să manifeste un -exerciții-joc: lucruri permise și nepermise în timpul 



 

                   

comportament adecvat în timpul 
luării mesei 

mesei 

 -exerciții-joc legate de semnificația momentului luării 
mesei la romi 

-execiții-joc: momentul luării mesei la diferite popoare; 

obiceiuri și semnificații 

-exerciții-joc: semnificația mesei de Crăciun, semnificația 

mesei de Paști 

1.4 să facă alegeri corecte în 

privința păstrării 

sănătății 

-citirea termenelor de valabilitate de pe produse, în 

momentul achiziționării din magazin 

-exerciții-joc de a alege alimente de calitate: proaspete, cu 

gust, miros și textură nealterată, hrănitoare și 

necontaminate fizic și biologic ; Coșul de cumpărături 

-exerciții-joc: Ce ne mai spun reclamele? 

-exerciții-joc : Cum se păstrează alimentele? 

-exerciții-joc : Cum se fabrică? 

-discuții despre alegerile pe care le facem în cele patru 
anotimpuri, pentru a ne păstra sănătatea: îmbrăcăminte, 

încălțăminte, hrană etc. 

1.5. să-și organizeze timpul liber 
armonios,  îmbinând optim 
activitatea fizică cu cea 
intelectuală  

-observarea agendei zilnice din Centru 

-discuții despre programul zilnic 

-exerciții-joc: De ce învățăm? Când învățăm? De ce ne 
jucăm? Când ne jucăm? 

-exerciții-joc: programul zilnic al școlarului 

 

Conținuturi 

Despre hrană (ce este, la ce folosește, cum se fabrică, cum se cumpără) 

Despre obiceiuri sănătoase (momentul luării mesei cu toate implicațiile sale, alegeri optime 

în privința păstrării sănătății) 

Despre igiena individuală  

Despre igiena colectivă  

 

Evaluarea: 



 

                   

-abilitățile și comportamentele elevilor vor fi notate în cadrul unor grile de observare; 

progresele, achizițiile demonstrate vor fi completate în fișa de observație individuală a 
fiecărui copil. 



 

                   

6. Repere metodologice  

 

6.1. Modulul 1 Teme de nota 10 (supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor)  

Conform Art.12 din Metodologia de organizare a Programului Școala după școală, elaborată  

în temeiul art. 58 și 262 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, în programul SDS, 

timpul alocat sprijinului specializat, respectiv efectuarea temelor și activități remediale/de 

sprijin nu va depăși o oră și jumătate pe zi pentru învățământul primar. 

Sintetizând precizările din lege făcute până acum, din cele 4 ore alocate activității în Centre, o 

oră și jumătate este destinată servirii mesei și activităților recreative în aer liber, și o oră și 

jumătate este destinată temelor+activităților remediale, ceea ce face ca orarul unei zile să 
arate aproximativ ca în tabelul nr. 6.1. 

Tabelul nr. 6.1 

Interval de timp 
aproximativ 

Tipul activității Observații 

1 h și 30 min. Stil de viață sănătos: servirea mesei 

Activități recreative în aer liber/ jocuri la 
alegere în sala de clasă 

 

 

Activitățile recreative se vor 
derula în sala de clasă doar 
dacă timpul e nefavorabil. 

1 h și 30 min. Efectuarea temelor 

Activități remediale 

 

1 h Activități tematice 

Activități de dezvoltare personală 

 

 

6.2. Managementul timpului în cadrul unei zile, în cadrul Centrului SDS 

Particularitățile de vârstă și respectarea curbei efortului nu permit o mai mare flexibilitate în 

orarul unei zile din Centru, dar principiul abordării integrate, experiența și creativitatea 
didactică a echipelor de profesori pot face ca lucrurile să curgă într-un real firesc.  

 

6.3. Modulul 2 Pot mai bine! (recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de 

învățare) 

Ca să înțelegem și să intervenim optim în sprijinul elevilor cu 



 

                   

dificultăți de învățare, ar trebui să descoperim izvorul problemelor acestora. De regulă, copiii 

selectați în grupul țintă al prezentului proiect, au în primul rând probleme de comunicare și 

de învățare a mecanismelor citit-scrisului. Aceste probleme își au izvorul în perioada de 

însușire a limbajului, în prima copilărie (perioada antepreșcolară). 

În general, copiii frustrați din punct de vedere cultural (care au crescut într-un mediu „sărac” 

din punct de vedere educațional) sunt cei care manifestă întârziere în domeniul dezvoltării 
limbajului, deoarece: 

 existența unui mare număr de copii într-o familie reduce volumul de stimuli cognitivi 
accesibili pentru fiecare copil; 

 sunt lipsiți de varietatea resurselor (jucării, jocuri, cărți, imagini, media etc.); 

 nu beneficiază de conversațiile cu adulții sau de lecturi făcute de aceștia special pentru ei; 

 împărțind aceeași cameră cu mai multe persoane, gălăgia le afectează discriminarea 
auditivă; 

 modelul lexical și sintactic pe care îl oferă părinții este, de regulă, sărac și eronat, de aceea 

și feedbackul privind corectitudinea enunțurilor, a pronunțării și structurilor gramaticale, 
este neînsemnat etc. 

 

Putem, deci, vorbi de cauze determinate de două categorii de factori, care nu acționează 
izolat, ci se asociază:   

a. factori interni  

 fiziologici: deficiențe de văz, de auz, de vorbire, deficiențe fizice nesenzoriale, diferite 
boli etc. 

 psihologici: aici intră, de fapt, toate procesele și însușirile psihice (atenție, gândire, 

afectivitate, motivație, temperament etc.) 

b. factori externi sau sociali (familia, școala, grupul de prieteni etc.): aceștia influențează 

comportamentul prin diverse modalități- impunere, coerciție, sugestie, succes, întărire, 
încurajare, slăbire, reprimare, stingere. 

 

 

Dacă în situațiile în care cauzele „se văd” putem lua măsuri rapide, în situațiile în care „nu se 

văd” este nevoie de multă răbdare și dorință de a fi de ajutor.  

Primul și cel mai corect pas este cunoașterea reală a fiecăruia dintre elevi. Vizitele la 

domiciliu și discuțiile cu părinții pot aduce multe informații utile pentru demersul remedial.  

 



 

                   

Următorul pas este stimularea motivației pentru citit. Putem capta interesul pentru lectură, 
dacă demonstrăm copiilor că aceasta este: 

a) o sursă de informare; 

b) o sursă de plăcere. 

 

Pentru primul caz, la început, trebuie să punem în lumină partea utilitară a citit-scrisului, 

strâns legată de nevoile imediate ale celor mici: „Dacă știu să scriu și să citesc, voi putea 

 să citesc traducerea de la filmele de desene animate sau filmele pentru copii; 

 să fac singură/singur cumpărături; 

 să citesc numele străzilor, magazinelor etc.; 

 să citesc afișele care sunt lipite pe stâlpi; 

 să le citesc povești fraților/surorilor mai mici, bunicilor; 

 să aflu mai multe descpre dinozauri, mașini, modă, cântăreți, fotbaliști etc. 

 să-mi notez versurile de la cântecele care îmi plac etc.” 

 

Apoi am putea apela la impulsul de autoafirmare al elevilor, arătându-le cum învățarea citit-

scrisului le deschide perspective profesionale într-o mulțime de domenii: drept, filologie, 

medicină etc. (desigur toate acestea explicate pe măsura înțelegerii lor). 

Dacă impulsul cognitiv este minim, vom avea succes cu metode și procedee care vizează 

noutatea, surpriza și contrastul. Un copil nu va citi cu plăcere o carte, dacă nu se regăsește 

într-o formă sau alta în ea, dacă nu-i stârnește curiozitatea, ori nu-i satisface aspirațiile. 

Lectura ca sursă de plăcere poate fi descoperită numai dacă profesorul propune pentru 

studiu o paletă extrem de largă de texte literare și nonliterare (conținuturi, stiluri variate etc.) 

astfel încât să permită fiecărui elev să-și găsească propria „undă verde”. 

 

Așadar, printre modalitățile de dezvoltare a motivației pentru învățarea citit-scrisului sunt de 

menționat: 

 identificarea materialelor, a subiectelor care prezintă un real interes pentru copii; cu 

cât semnificația acestora este mai mare pentru fiecare în parte, cu atât învățarea va fi 

mai eficientă (din discuțiile purtate în grup sau individual, învățătorii poate face o listă 
cu subiecte arzătoare, căutând texte literare corespunzătoare, prin care să ajungă la 
sufletul elevilor); 

 conștientizarea semnificației cunoașterii, a valorii și utilității celor ce trebuie însușite 

inițierea de proiecte, (prin  



 

                   

participarea la concursuri, la întâlniri cu personalități îndrăgite de copii etc.); 

 acordarea de recompense;  învățarea care are la bază întărirea pozitivă sau 

recompensa este de preferat învățării prin pedeapsă, admonestare etc.; folosirea în 

evaluare a unui sistem de încurajare și de recompensare a efortului minim, determină 

echitatea și înseamnă acordarea de șanse egale de reușită copiilor; 

 cunoașterea permanentă a rezultatelor activității de învățare și a erorilor; feedbackul 

mobilizează și orientează, ducând la creșterea performanței; 

 starea afectivă influențează pozitiv sau negativ activitatea; trebuie depășite stările 
afective extreme; 

 atmosfera familială și școlară afectează direct motivația: securitatea, cooperarea,  

sprijinul, îndrumarea, determină o creștere a motivației; 

 perspectiva motivațională din care se învață este foarte importantă pentru eficiența 

învățării; este necesară condiționarea pozitivă „pot și trebuie să reușesc”, nu „e prea 

mult și prea greu”; 

 fixarea unor obiective și scopuri precise și realiste ale învățării (motivația anticipativă, 

adică prefigurarea mentală a performanțelor și aspirația puternică spre atingerea lor); 

 evitarea reacției de „eșec în lanț”, care duce la condiționare negativă față de învățare 

și la pierderea încrederii în forțele proprii; succesul ridică motivația învățării; 

 posibilitatea transferului din plan cognitiv în plan acțional stimulează interesul pentru 

învățare. 

 

Un al treilea pas în sprijinul recuperării rămânerilor în urmă la citit-scris este folosirea altor 
metode în afara metodei consacrate la noi-fonetică, analitico-sintetică.5 Este vorba de:  

 metoda globală sau “Privește și spune”-aceasta constă în învățarea cititului prin 
memorarea vocabularului (de ex. se pun etichete pe toate obiectele din clasă; lucrând 

cu ele zi de zi, elevii le memorează și apoi le introduc în procesul de citire a cărților); 

 metoda Montessori-pune accentul pe folosirea cât mai multor canale de 

recepționare a informațiilor (pipăit, văz, auz); 

 metoda naturală, Freinet-copiii spun texte scurte despre experiența lor zilnică; 

învățătorul le scrie și le afișază în clasă; ele vor constitui memoria colectivă și vor fi 

memorate mai ușor pentru că au sens;  

 metoda funcțională-constă în scrierea și citirea de texte funcționale, strâns legate de 

interesele copiilor (afișe, scrisori, reclame, benzi desenate etc.) 

                                                 

5 Daniela Stoicescu, Recuperarea rămânerii în urmă la lectură, PIR, MEC, 2005 



 

                   

 metoda gestuală-asocierea de gesturi literelor (intervine memoria motrică prin care 

este stimulată învățarea). 

În ceea ce privește activitatea de remediere a rămânerilor în urmă la matematică, sugerez 

identificarea altor căi de explicație a conceptelor, folosind resurse variate. În Australia, de 

exemplu, profesorii se folosesc de însăși capacitatea de a explica a copiilor (de aceea solicită 

învățământ simultan) și folosesc elevii de aceeași vârstă sau de vârste diferite pentru a explica 

celorlalți așa cum au înțeles ei. În fig.nr.6.1 se poate observa predarea numerelor formate din 

sute, zeci și unități (clasa a III-a), cu ajutorul paielor. De remarcaat este și faptul că toți copiii 

au contribuit la realizarea acestor resurse, colecționând paie și formând mănunchiuri de câte 
zece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 6.1. 

 

6.4. Modulul 3 Ne jucăm, învățăm (ateliere/activități tematice/alte activități de tip 



 

                   

recreativ) 

Conform Art.10 (2) din Metodologia de organizare a Programului Școala după școală, 

elaborată  în temeiul art. 58 și 262 din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, atelierele/ 

activitățile tematice/alte activități de tip recreativ cuprind: 

a) activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.) 

b) proiecte tematice  

c) drumeții/excursii/vizionări de spectacole 

Luând în considerare diferențele semnificative dintre grupurile țintă și resursele locale ale 

fiecărui Centru SDS (deschis în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud Muntenia și Nord-Est), 

toate aceste tipuri de activități vor fi planificate de fiecare echipă de profesori, în funcție de 

nevoi și în strânsă legătură cu celelalte activități.  

Se recomandă o viziune unitară, în care să se țină seama de evenimentele specifice fiecărui 

anotimp și de evenimentele importante din viața comunității, astfel încât  colaborarea școală-
comunitate să fie una reală. 

 

 

6.4.1. Argument în favoarea proiectelor tematice 

Problematica învățării bazate pe proiect a fost cercetată de mai bine de un secol (începând cu 

John Dewey, reprezentant al Școlii Active), iar rezultatele pozitive se văd în toate instituțiile 

de învățământ care funcționează predominant pe baza acestei abordări. 

Proiectele inițiate, de exemplu, în cele mai bune instituții de învățământ preșcolar din lume6, 

din Reggio Emilia, sunt un exemplu de bune practici. Aici, educatorii au dezvoltat și au 

perfecționat continuu un set de tehnici prin care iau în serios ideile și acțiunile copiilor. 

Scopul lor este de a descoperi și de a face cunoscute sutele de limbaje-unele orale, altele ale 

trupului, altele artistice- pe care cei mici le folosesc, le produc și le împărtășesc între ei, într-

un mod cu totul firesc. Evenimente care stârnesc curiozități și emoții (cum ar fi Furtuna, 
Curcubeul, Umbrele, Faxul, Pietrele etc.) stau la baza proiectelor. “Abordarea de la Reggio îi 

invită pe copii să exploreze, în multiple moduri comode, lumea fizică, lumea biologică și 

lumea socială, împărtășește impresiile și constatările restului comunității și modelează un set 

de relații umane bazate pe respect, care ar trebui să se extindă pe tot parcursul ciclului de 

viață.”  

Privind din această perspectivă, ce educator nu și-ar dori să fie parte a unui astfel de sistem? 

                                                 

6 H. Gardner, Mintea disciplinată, pag.92 



 

                   

Învățarea pe bază de proiect este din ce în ce mai mult utilizată și la noi, ca un complement 

didactic7 al activităților zilnice, cu rolul de a atrage elevii către școală, creând un context 

stimulativ, bazat pe interese și nevoi. 

Întrucât obiectivul general al proiectului SDS este reducerea abandonului școlar timpuriu, 

învățarea bazată pe proiect nu poate lipsi din programul Centrului SDS, deoarece are o 

eficiență crescută în creșterea motivației elevilor și în ancorarea în viața reală. 
 

În viziunea lui H.Gardner și a echipei sale8, dimensiunile relevante în evaluarea proiectelor 
sunt:  
 

 profilul individual- atitudinea elevului față de muncă, înclinațiile particulare intelectuale 

(lingvistice, logice, spațiale, interpresonale etc.); 

 formarea de competențe- elevul are ocazia de a selecta din activitatea sa școlară acele 

fapte, aptitudini și concepte pe care dorește să le utilizeze într-un proiect; 

 calitatea muncii- fiecare proiect este un exemplu dintr-un anumit gen și implică 
anumite criterii de calitate care se pot invoca în evaluare; pe măsură ce elevul  

aprofundează un anumit gen, el se familiarizează cu criteriile acelui gen și învață tot mai 
mult să gândească în sistemul simbolic al acelui domeniu; 

 comunicarea- proiectele oferă o oportunitate în comunicarea cu un public mai larg; 

 reflecția- elevul se poate da un pas înapoi, oprindu-se din muncă, pentru a vedea ce 

progrese a făcut, cum se poate corecta și cum își poate folosi cunoștințele obținute în 
clasă. 

 

6.4.2. De la teorie la practică 

Pentru a înțelege mai bine modul în care se organizează un proiect tematic, voi prezenta în 

continuare pași concreți, respectiv proiecte care s-au derulat deja în școli din mediul rural. 

 

Exemplul nr.1 

Proiectul  tematic „Cine sunt eu?” 

Grup țintă:10 elevi, clasa a II-a, școala Baba Ana, județ PH 

Durata: 4 săptămâni, octombrie 2010 

                                                 

7 Mihaela Ionescu, Managementul clasei. Un pas mai departe...Învăț area bazată pe proiect, pag.17 

8 Howard Hardner, Inteligenț e multiple, pag.132 



 

                   

Nevoia identificată: cunoașterea elevilor + managementul spațiului + relația cu părinții 

(învățătoarea care a propus acest proiect este proaspăt licențiată și a preluat clasa a II-a de la 

o învățătoare care s-a pensionat, de aceea a identificat o astfel de nevoie) 

Produse pentru decorul clasei realizate în cadrul temelor: Autoportret, Familia mea, Casa 
mea, Anotimpul în care m-am născut, Culoarea preferată, Animalul preferat, Cartea 
preferată, Sportul preferat, Mâncarea preferată  

Obiective:  

 comunicarea de informații despre propria persoană, cu ajutorul elementelor de limbaj 
plastic  

 formarea abilității de a lucra prin cooperare la realizarea unor produse pentru sala de 
clasă 

 implicarea familiei în realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului 

 

Etape: 

 stabilirea numărului de panouri necesar pentru decorare; realizarea schiței de amplasare a 

acestora în sala de clasă; procurarea materialelor și instrumentelor de lucru (sarcina 

părinților); stabilirea  criteriilor de apreciere a proiectului; (I) – 4 ore (prima săptămână) 

 stabilirea temelor necesare cunoașterii copiilor și a calendarului de lucru;  realizarea 

primelor trei teme și afișarea lor: Autoportret, Familia mea, Casa mea (II)- 4 ore (a doua 
săptămână);    

 realizarea următoarelor trei teme și afișarea lor: Anotimpul în care m-am născut, 
Culoarea preferată, Animalul preferat, (III) – 4 ore (a treia săptămână) 

 realizarea ultimelor trei teme și afișarea lor: Cartea preferată, Sportul preferat, Mâncarea 

preferată; prezentarea proiectului în cadrul unei întâlniri tematice cu părinții (IV)– 5 ore 
(a patra săptămână) 

Cerințe pentru elevi: 

I.          

 „Sala de clasă în care învățăm ar trebui să fie frumoasă și veselă. Pentru asta ar 

trebui să o ajutăm cu desene despre voi, despre lucrurile și persoanele dragi vouă. 

Cum credeți că ar trebui să fie aceste desene? Unde am putea să le punem? 

II.  

 Priviți-vă în oglindă. Observați ce formă și ce culoare au ochii voștri. Observați 

forma nasului și a gurii. Încercați să vă desenați chipul pe coala de desen.  Puteți 

folosi creionul, creioane colorate, acuarele, tempera, guașe etc. 



 

                   

 Desenați familia voastră. Puteți folosi creionul, creioane colorate, acuarele, 

tempera, guașe etc. 

 Desenați casa în care locuiți. Puteți folosi creionul, creioane colorate, acuarele, 

tempera, guașe etc. 

III.   

 Spuneți ziua, luna și anul în care v-ați născut. Desenați anotimpul în care v-ați 

născut. Puteți folosi creionul, creioane colorate, acuarele, tempera, guașe etc. 

 Realizați un desen în care să folosiți doar culoarea preferată. Folosiți creioanele 

cerate sau acuarelele. Povestiți colegilor ce reprezintă desenul. 

 Desenați animalul preferat (Fig.1). Povestiți colegilor despre el.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fig.6.4.1 Animalul preferat 

IV. 

 „Scrieți pe un bilețel (postit) numele și autorul cărții/ poveștii preferate. Povestiți 

colegilor un mic fragment din cartea/ povestea pe care ați ales-o. 

 Realizați un desen despre sportul preferat. Povestiți colegilor ce reprezintă 
desenul. 

 Desenați mâncarea peferată. Puteți folosi creionul, creioane colorate, acuarele, 

tempera, guașe etc.” 

Evaluare: 

Se prezintă proiectul în cadrul unei întâlniri tematice cu părinții. „Aflați ce părere au părinții 

voștri despre felul în care arată clasa acum, când desenele voastre sunt expuse pe panouri.” 

Discuții despre munca realizată în grupuri, despre produsele realizate, despre imaginea clasei 

înainte și la finalul proiectului. 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.6.4.2 Clasa la începutul proiectului                           Fig.6.4.3 Mâncare preferată



 

                   

Exemplul nr.2 

Proiectul  tematic „Cine sunt eu?” 

Grup țintă: 24 elevi, clasele I-IV, Școala Potlogi, județ DB 

Durata: 5 săptămâni, octombrie 2010 

Nevoia identificată: intercunoaștere  

Produse pentru decorul holurilor școlii-Autoportret în mărime naturală, realizat prin tehnica 
colajului (fig.4) 

Obiective:  

 comunicarea de informații despre propria persoană, folosind materiale, instrumente 

și tehnici specifice disciplinelor Abilități practice/Educație tehnologică  

 formarea abilității de a lucra prin cooperare la realizarea unor produse pentru holul 

școlii 

 asumarea de responsabilități în cadrul grupului de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.nr.6.4.4. 

Un moment de reflecţie... 

Ştiaţi că oamenii au tendinţa de a deveni ceea ce îşi imaginează sau sunt 
influenţaţi să îşi imagineze în copilărie că sunt? 

 



 

                   

Exemplul nr.3 

Proiectul  tematic „O sută de zile de școală” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fig.nr.6.4.5. Colecții de o sută 

 

Pe lângă atelierele/activitățile tematice, în modulul nr.3 intră și activitățile de tip recreativ, în 

special jocuri de toate tipurile, în aer liber și în interior. 

Potrivit definiției, jocul reprezintă o activitate fizică sau mentală fără neapărat o finalitate 

practică și căreia i te dedici din pură plăcere. Jocul satisface în cel mai înalt grad trebuințele 

copilului: de mișcare, de exprimare originală, de realizare a dorințelor pe care nu le poate 
satisface în plan real. În lumea imaginată de joc copilul se simte puternic, inteligent, adult; aici 

el este capabil de fapte eroice, de acțiuni spectaculoase; totul  îi este permis în joc. 

În ceea ce privește activitățile recreative în aer liber, ar fi de dorit ca echipa de profesori nu 

numai să supravegheze, ci să participe activ la aceste activități, învățându-i pe copii diferite 

jocuri cu și fără reguli, măcar în primele luni de la intrarea în Centrul SDS. .......... 

 

 

 

6.5. . Planificarea și proiectarea activităților din centrul SDS 

Planificarea și proiectarea activităților din centru se vor face după aceeași 

 Comentează pe forum  

Ce jocuri jucai în copilărie? Poț i aproxima în procente cât % reprezentau jocurile în grup 
(fete-fete, fete-băieţi, băieţi-băieţi) şi cât jocurile individuale? Te-au marcat în vreun fel 
jocurile copilăriei? Ce calităţi ș i-ai dezvoltat prin jocurile în colectiv? 

Ce jocuri joacă copiii de astăzi? Cât % sunt jocuri de grup şi cât individuale?  

Cine ar trebui să-i înveț e pe copii să se joace? 

 

 



 

                   

metodologie ca în cadrul disciplinelor școlare, cu precizarea că activitățile vor avea un 

caracter integrat predominant și atunci se va urmări un fir tematic unitar (o legătură logică și 
firească între subtemele abordate). 

Astfel, în planificare se vor asocia în mod personalizat, în funcție de nevoile grupului țintă 

din fiecare Centru SDS, elemente ale curriculei celor două module: Suntem diferiți și Stil 

de viață și sănătate, respectiv obiective de referință și conținuturi, cu alocarea de timp 

considerată optimă de către echipele de învățători  pe parccursul unui semestru, respectiv an 

școlar. 

O planificare orientativă ar arăta ca în fig.nr. 6.5.1. 

Nr.crt O.R. Conținuturi 
Modul 3 

O.R. Conținuturi 
Modul 5 

Nr.ore Săptămâna 

1. 1.1.; 1.2. 
1.5. 

Despre mine 1.1.; 1.2 
1.4 

Despre igiena 
individuală 

 1-10 

2. 1.1.;1.2. 
1.4;1.5. 

Despre noi, romii 1.3; 1.4 Despre igiena 
colectivă 

 11-17 

3. 1.3. 
1.5. 

Despre emoțiile 
noastre 

1.4 Despre hrană  18-26 

4. 1.1.;1.2.; 
1.4. 

Despre școală, ca 

spațiu al 

divesității 

1.4; 1.5 Despre 
obiceiuri 
sănătoase 

 27-33 

                                            Fig. 6.5.1. Planificare 

Așa cum spuneam, pentru proiectare se urmărește același mod de gândire ca la clasă, doar că 

se iau în considerare ambele module și se propun exemple de activități de învățare integrate, 
care să ducă la îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse (fig.6.5.2.). 

Conținuturi 
Modul 3 

Conținuturi 
Modul 5 

O.R.  

Modul 3 

O.R. 

Modul 5 

 

Activități de învățare 

 

Resurse 

 

Evaluare 

     

                                             Fig. 6.5.2. Proiectare 



 

                   

  6.6. Agenda unei zile în Centrul SDS 

a. Sosirea în Centrul SDS: 

-la momentul întrării în Centru, prezența se poate face individual, prin lipirea pe o coală flip-

chart a unei forme, în dreptul numelui și datei (aceasta e o modalitate eficientă de învățare 

implicită a scrierii numelui și cifrelor);  

-așezarea ghiozdanului și a hainelor la locurile stabilite (învățarea respectării de reguli) 

 

b. Așezarea în cerc pentru momentul Circle-time (mobilizare afectivă, ideea apartenenței 
la un grup)-fig.6.6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fig.6.6.1. Circle-time 

În funcție de planificarea activităților și de timpul pe care îl alocă echipa de profesori pentru 

acest moment, acum se pot face9: salutul grupului, un joc de „dezgheț” legat de tema 

săptămânii,  identificarea  zilei, precizarea datei, discuții meteo, număratul participanților 

(fete, băieți, total, absenți), numirea/amintirea responsabilităților, reguli din Centru, noutățile 

                                                 

9 Daniela Stoicescu, Nicoleta Stănică, Gata pentru școală, Proiect pentru Educația timpurie, 2008 



 

                   

zilei, agenda zilei, scurtă poveste/ povestire/ poezie/ știre dintr-un ziar, știre radio, TV etc., 
care îi introduce pe copiii în unitatea tematică etc. 

 

c. Pastila de Stil de viață și sănătate (conform planificării și proiectării): spălatul pe mâinii, 

aranjarea mesei, discuții despre meniu, comportamentul în timpul mesei etc. Copiii mai mari 

pot avea responsabilități în acest moment. Ei pot primi în grijă un coleg mai mic alături de 
care să fie în formarea rutinelor (vezi fig. 6.6.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.2 

 

d. Masa de prânz –în măsura în care este posibil, se recomandă ca echipa de profesori să ia 

masa de prânz alături de elevi (în felul acesta se dărâmă barierele în comunicare și profesorii 

își cunosc mai bine elevii; de asemenea comportamentul profesorilor în timpul mesei va fi un 
exemplu implicit pentru copii) 

 

e. Activități recreative în aer liber/ jocuri în sala de clasă 

Activitățile recreative în aer liber vor fi pe primul loc. La această vârstă copiii au nevoie de 

foarte multă mișcare. Să nu uităm că vin după aproximativ patru ore de școală, unde au stat 

în bănci. Spațiul în care se joacă ar trebui să le acorde posibilitatea de a face alegeri și de a fi 

creativi. Există o mulțime de jocuri care nu reclamă existența de resurse costisitoare (vezi 

imaginile 6.6.3. și 6.6.4.- unde copiii și-au făcut Șotron din pietre pe care le-au colorat sau 

din dâre de nisip),  dar pentru asta trebuie îndrumați la început. 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.3. -Șotron din pietre                      Fig.6.6.4.. Șotron din nisip 

 

Când vremea este nefavorabilă, copiii trebuie să aibă posibilitatea de a se juca în interior, atât 

jocuri la libera alegere (fig.6.6.5.), cât și jocuri sub îndrumare (fig.6.6.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.5. –Jocuri la alegere                      Fig.6.6.6. Jocuri sub îndrumare 

Până în acest moment, activitățile enumerate la punctele a, b, c, d, e nu ar trebui să 

depășească 1 h și 30 min (vezi managementul timpului). 

f. Efectuarea temelor/ Activități remediale -1 h și 30 minute 

După sesiunea de jocuri, înainte de a se apuca de teme, elevii vor exersa din nou reguli de 

păstrare a igienei personale (se vor spăla pe mâini, pe față, se vor schimba de tricou dacă sunt 

transpirați etc.). 

 

 

Efectuarea temelor și activitățile remediale se desfășoară pe grupuri mici, de 10 elevi: se 

recomandă ca fiecare învățător să lucreze cu același grup de elevi pe toată durata 

programului, pentru a observa progresul fiecărui elev. Este bine ca notarea în fișa de 

observații să se facă chiar în momentul observării progresului. 



 

                   

g. Activități tematice/ Activități de dezvoltare personală-1h 

Având mereu în vedere particularitățile vârstei, se recomandă desfășurarea cât mai multor 

activități tematice și de dezvoltare personală afară, în aer liber. Subteme ca: Planta preferată, 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.7. –Casa mea                                 Fig.6.6.8. Planta preferată 

Casa mea (fig.6.6.7 și 6.6.8.), Culoarea preferată (fig.6.6.9.), Jocurile generațiilor (fig.6.6.10) 
sunt doar câteva exemple ce se pretează la această propunere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6.9. –Culoarea preferată                      Fig.6.6.10. Jocul generațiilor 

 

În cadrul acestui modul se vor desfășura și activități de engleză și IT/TIC. Conceptele vor fi 

simple, de bază, legate de tematica zilei, iar elevii vor face cunoștință cu ele predominant prin 
joc. 

  

6.7. Evaluarea Programului din Centrele SDS 

Evaluarea în Centrele SDS se va face după următoarele standarde de calitate: 



 

                   

 Relații pozitive între personal și copii, între copii-copii, între personal și familiile 
copiilor, între membrii personalului; 

 Mediul din Centru- spațiu adecvat nevoilor elevilor, care să permită flexibilitate în 

derularea de activități; 

 Mediul exterior –spațiu care permite elevilor să fie independenți și creativi; 

 Planificarea, proiectarea și organizarea activităților-în conformitate cu 
obiectivele urmărite; 

 Administrație- politici și proceduri. 
Echipele de profesori vor aduna într-un portofoliu toate produsele munci lor, începând cu 

planificările, proiectările și planurile de remediere propuse pentru fiecare copil. 

 

Concluzii:  

 Fiecare copil e unic și trebuie ajutat să se dezvolte. 

 În educație nu există rețete; există experiență, reguli și valori. 

 Succesul educației se bazează pe adaptarea la nevoile individuale ale fiecărui copil. 

 Un copil care se bucură de atenție, grijă, răbdare, joc, comunicare, va manifesta 

dorința și încrederea de a învăța repede și va abandona mai greu școala. 
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Modul 2. Abilități de predare specific programului Școală după 

școală 

 

 

Obiective:   

Până la finalizarea programului de formare, participanţii vor dobândi următoarele 
competenţe: 

1 Să genereze în participanţi încrederea bazată pe succesul implementării programului 
SDS în propriul mediu profesional;  

2 Să aplice demersuri didactice coerente care vizează dezvoltarea capacității elevilor de 

a gândi critic, de a-și asuma responsabilitatea pentru propria învãțare, de a-și forma 

opinii independente și de a arãta respect pentru opiniile altora; 

3 Să faciliteze în rândul cursanților adaptarea la diferite stiluri de lucru cu copii, 

folosind metode practice de predare/interacțiune bazate pe idei solide sub raport 
teoretic; 

4 Să sprijinire cadrele didactice în vederea dezvoltării creativităţii în abordarea 
procesului instructiv-educativ; 

5 Să dezvolte relaţii deschise, colegiale, de colaborare cu educatorii din diverse culturi, 
ceea ce va duce la un schimb liber de idei. 

 

 



 

                   

I. CE ESTE ÎNVĂȚAREA PRIN COLABORARE? 

Învăţarea prin colaborare are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, 
alteori în grupuri mici, pentru a rezolva una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă 
nouă sau pentru a crea idei noi, combinaţii noi sau chiar inovaţii autentice. 

Principii călăuzitoare pentru activităţile prin colaborare 

Au fost formulate de Donna Ogle (1992): 

 Copiii vor ajunge să gândească mai bine numai dacă li se oferă ocazii numeroase pentru a 
exersa metodele de gândire care le sunt prezentate. 

 Trebuie să ne concentrăm pe câteva strategii de gândire care sunt foarte utile şi uşor de 
transferat de la un domeniu la altul, astfel încât elevii să le poată folosi în mod regulat.  

Elemente de bază ale învăţării prin colaborare 

După J. Richardson (1997), aceste sunt: 

 Interdepedenţă pozitivă 
Elevii au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit sarcina grupului („ori ne scufundăm, 
ori înotăm împreună”). Profesorii pot structura această interdependenţă, stabilind scopuri 
comune („învaţă şi vezi să înveţe toţi cei din grup”), recompense comune („dacă toţi 
membrii grupului realizează un anumit lucru, fiecare va primi o bonificaţie”), resurse comune 
(materiale: hârtie creioane sau fiecare membru va deţine o parte din informaţii), roluri (cel 
care rezumă, cel care formulează răspunsul etc.). 

 Interacţiunea directă 
Elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile. Profesorul aranjează 
grupurile în aşa fel, încât elevii să stea unii lângă alţii, discutând fiecare aspect al temei pe care 
o au de rezolvat. 

 Răspunderea individuală 
Se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev iar rezultatul se comunică atât lui cât şi 
întregului grup. Profesorul poate scoate în evidenţă răspunderea individuală, dând un test tot 
la al doilea elev sau alegând la întâmplare un membru al grupului care să dea răspunsul. 

 

 Deprinderi interpersonale şi de grup mic 
Grupurile nu pot exista sau funcţiona dacă elevii nu folosesc anumite deprinderi sociale, 
absolut necesare. Ele includ conducerea, luarea deciziilor, comunicarea, încrederea, 
managementul conflictelor. 

 Procesarea în grup 



 

                   

Pentru a menţine relaţii eficiente de muncă între membrii lor, grupurile au nevoie de 
anumite momente când discută cât de bine şi-au atins scopurile. Profesorul monitorizează în 
permanenţă învăţarea grupurilor, dându-le un feedback atât lor cât şi întregii clase. Ei pot da 
sarcini ca: a. enumeraţi cel puţin trei acţiuni ale membrilor grupului care au dus la rezolvarea 
problemei; b. enumeraţi cel puţin o acţiune care ar putea mări mâine eficienţa activităţii 
grupului.  

Caracteristicile lecţiei prin colaborare 

Lecţiile prin colaborare trebuie să fie: 

 ocazii pentru a gândi, atât pentru elev cât şi pentru profesor; 

 contexte în care elevii să aibă experienţe de învăţare semnificative; 

 locuri unde să li se explice deschis elevilor care sunt aşteptările profesorului în privinţa 
dezvoltării lor; 

 locuri unde gândirea novatoare şi exprimarea opiniilor diferite să fie în siguranţă. 
 



 

                   

II. CADRUL ERR 

În acest  curs, modelul de predare pe care îl vom urma este construit pe cadrul ERR  
(evocarea-realizarea sensului-reflecţie) sau ABC (anticipare, construirea 
cunoştinţelor, consolidare10). Modelele ERR şi ABC se bazează  pe ideile constructiviste 
ale lui Jean Piaget. 

Piaget a demonstrat că învăţăm să dăm sens lumii înconjurătoare construind pe conceptele 
anterioare pe care le avem deja. În acest proces de atribuire de sens, renunţăm la vechile idei 
şi, astfel, ne îmbogăţim capacitatea de asimilare a lucrurilor noi din lumea din jur. Teoria lui 
Piaget pleacă de la ideea că dezvoltarea copilului implică întărirea structurilor cognitive ale 
copilului, cu alte cuvinte, a schemelor mentale, „hărţilor” sau a reţelei de concepte de 
înţelegere şi de reacţie la experienţele fizice din propriul mediu. Reflectând asupra 
experienţelor noastre, capacitatea noastră de înţelegere depinde de lumea în care trăim. 
Fiecare dintre noi generează propriile „reguli" şi „modele mentale", pe care le folosim pentru 
a da sens experienţelor la care suntem supuşi. Prin urmare, învăţarea implică adaptarea 
modelelor noastre mentale la noile experienţe.  

Lecţiile încep cu faza de evocare/anticipare, elevii fiind direcţionaţi să se gândească şi să 
pună întrebări despre subiectul despre care urmează să citească. Această fază urmăreşte 
scopurile de mai jos: 

 să aducă la suprafaţă cunoştinţele deja dobândite ale elevilor 

 să stabilească scopurile învăţării 

 să focalizeze atenţia elevilor pe subiect 

 să furnizeze un context pentru noile idei 

 să evalueze informal ceea ce ştiu deja, inclusiv concepţiile greşite 
 

În timpul desfășurării lecției, învăţătorul îndrumă elevul să pună întrebări, să descopere, să 
înţeleagă materialul, să găsească răspuns unor întrebări mai vechi şi să formuleze noi întrebări 
şi răspunsuri. Numim această a doua fază a lecţiei realizarea sensului/ construirea 
cunoştinţelor. Scopurile acesteia sunt prezentate mai jos:  

 să compare aşteptările cu ceea ce se afirmă în lecţia nouă; 

                                                 

10 Aceste trei faze ale lecţiei se numesc diferit. (Nota traducătorului) În România termenii folosiţi destul de larg, 
graţie programului Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, sunt evocare-realizarea sensului-
reflecţie (ERR, Steele şi Meredith, 1997). În acest ghid vom folosi ABC (acronimul din limba engleză pentru 
anticipare, construirea cunoştinţelor, consolidare) (Temple, Ogle, Crawford şi Freppon, 2005). Modelul trifazic 
a fost folosit mai devreme sub denumirea anticipare-realizare-contemplare de Estes şi Vaughn (1986), iar mulţi 
teoreticieni ai ştiinţelor educaţiei din California folosesc denumirea de Into, Through, Beyond (În-prin-mai 
departe).  

 



 

                   

 să revizuiască aşteptările şi să creeze unele noi; 

 să identifice zonele cheie; 

 să facă deducţii; 

 să chestioneze textul; 

 să monitorizeze modul individual de gândire; 

 să tragă concluzii asupra materialului; 

 să creeze conexiuni personale cu lecţia; 

 să pună noile conţinuturi sub semnul întrebării. 

 
Odată ce elevii ajung să înţeleagă ideile prezentate, învăţătorul îi încurajează să reflecteze 
asupra conţinutului celor citite, îi întreabă ce înseamnă cele învăţate pentru ei, cum şi-au 
schimbat perspectiva şi cum pot folosi noile cunoştinţe, abilităţi în viaţa de zi cu zi. A treia 
fază este deci reflecţia/consolidarea. Scopurile ei sunt: 

 să rezume ideile principale; 

 să reformuleze în cuvintele proprii cele învăţate; 

 să interpreteze ideile; 

 să aducă în prim plan răspunsurile personale;  

 să testeze ideile; 

 să evalueze învăţarea; 

 să identifice aplicaţii. 

1. Activitate dirijată de lectură şi gândire – pentru faza de evocare 

Termeni cheie - Profesorul poate alege patru sau cinci termeni cheie dintr-un text, pe care 
să-i scrie pe tablă. Elevii, în perechi, au cinci minute la dispoziţie pentru a decide, prin 
brainstorming, ce relaţie poate exista între aceşti termeni, cum vor fi puşi în relaţie - 
cronologic, sau pentru a explica un proces ştiinţific, etc. - în textul pe care urmează să-1 
citească. Când perechile au ajuns la o concluzie privind relaţia dintre termeni, profesorul le 
cere să citească textul cu atenţie, pentru a vedea dacă termenii apar aici în relaţia pe care au 
anticipat-o ei. 

2. Metoda predicțiilor – pentru faza de realizare a sensului 

Pregătiţi copii ale textului pe care doriţi să-l citească elevii.     

Pregătiţi textul, marcând patru sau cinci puncte asupra cărora să vă opriţi. Stabiliţi punctele 
de oprire astfel încât să coincidă cu momente de suspans din poveste.    



 

                   

Desenaţi un tabel precum cel de mai jos. Explicaţi-le elevilor că vor citi povestea pe puncte. 
Amintiţi-le că, atunci când citesc, este important să nu depăşească punctele de oprire. Ei vor 
face previziuni şi apoi vor citi textul ca să vadă dacă previziunile lor se confirmă.  

Tabelul predicţiilor 

 Ce credeţi că se va 
întâmpla? 

De ce credeţi asta? Ce s-a întâmplat, de 
fapt? 

După citirea titlului    

După parcurgerea 
primului pasaj 

   

După parcurgerea celui 
de-al doilea pasaj 

   

Înainte de a citi până la 
sfârşit 

   

În primul rând, solicitaţi-le elevilor să citească titlul textului. Vorbiţi-le despre genul literar. 
Numele autorului. Arătaţi-le ilustraţia de pe copertă şi citiţi-le titlul. Apoi, întrebaţi-i ce prezic 
că se va întâmpla în poveste. Notaţi aceste predicţii în spaţiul acordat pentru „Ce credeţi că se 
va întâmpla? după titlu. Întrebaţi-i pe elevi de ce gândesc aşa. Apoi notaţi motivele lor în 

coloana De ce credeți asta?     

Acum, cereţi-le elevilor să citească până la primul punct de oprire şi, când ajung acolo, să se 
întoarcă şi să compare ce au citit cu predicţia pe care au făcut-o anterior, iar apoi să spună ce 
s-a întâmplat de fapt. Trebuie să înregistraţi ideile lor în spaţiul numit „Ce s-a întâmplat?”   

Analizaţi predicţiile şi cereţi-le să identifice care dintre acestea s-au adeverit până în acel 
moment. Când i-aţi întrebat Puteţi să dovediţi asta? elevii au citit cu glas tare părţi ale textului 
care confirmă sau care infirmă previziunile lor?    

Elevii prezic ce cred ei că se va întâmpla în următoarea parte de text şi fac noi predicţii, 
împreună cu motivul care a determinat ca respectiva predicţie să fie introdusă în tabel.      

Elevii continuă să citească, îşi verifică predicţia, fac o nouă predicţie, explică motivele pentru 
care cred că se va întâmpla aşa şi citesc ultima secţiune.  În final, ei trebuie să compare ultima 
predicţie cu ce s-a întâmplat, de fapt, în poveste şi să comunice constatările lor despre ce s-a 
întâmplat, pentru a fi înregistrate în spaţiul alocat din tabel.    

Pentru faza de reflecție 

Termenii cheie, revizuiţi 
Elevii cărora li s-au dat termeni-cheie înainte de lectură şi cărora li s-a cerut să-i pună în 
relaţie, pot acum să fie puşi să descrie relaţia care există între aceşti termeni în text. Poate fi 



 

                   

util şi să li se ceară să facă un „ciorchine" cu aceşti termeni.  

3. Activitatea dirijată de lectură (elev, grup mic, clasa întreagă) 

Activitatea dirijată de lectură este o strategie care ghidează citirea în gând, urmată de întrebări 
de comprehensiune. Învăţătorul adresează o întrebare iar elevii citesc textul pentru a afla 
răspunsul. Apoi discută răspunsul cu grupul. Metoda se centrează pe predarea 
comprehensiunii, nu a pronunţiei. Poate fi folosită atât cu texte narative cât şi cu texte 
informaţionale.  

 
Iată paşii metodei: 

În timpul anticipării / evocării 

Pregătiţi elevii să se gândească la subiect folosind una din metodele pentru această fază: 

Trecerea rapidă prin text. Pentru aceasta, arătăm elevilor coperta şi citim titlul cărţii. 
Discutăm pentru a afla ce ştiu deja elevii despre subiectul care va fi abordat în text şi pentru 
a-i încuraja să-şi formuleze întrebări despre cele ce vor fi citite.  

Termeni în avans. Alegeţi 6-10 cuvinte din textul pe care elevii urmează să-l citească. 
Cereţi-le să anticipeze ce vor citi, pe baza acelor termeni.  

Organizator verbal. În acest caz le oferiţi elevilor o scurtă prezentare a subiectului despre 
care urmează să citească. Cereţi-le apoi să formuleze nişte întrebări la care se pot aştepta să 
primească răspuns în urma citirii textului.  

În timpul fazei de construire a cunoştinţelor / realizare a sensului 

Segmentaţi textul în cinci părţi. Pregătiţi întrebări pentru fiecare parte.  

 

Întrebările se vor referi la cele mai importante părţi ale textului în ordinea în care acestea 
sunt prezentate în text. În mod obişnuit aceste întrebări sunt: 

1 Citiţi pentru a afla cine sunt personajele principale în text şi unde are loc 
întâmplarea. 

2 Citiţi mai departe pentru a afla ce fel de persoane sunt personajele. 

3 Citiţi pentru a afla care este problema principală cu care se confruntă personajul 
principal.  

4 Citiţi pentru a afla ce face personajul pentru a rezolva problema. 

5 Citiţi pentru a afla ce se întâmplă ca urmare a acţiunilor personajului. Cum se 
compară situaţia de la începutul povestirii cu cea de la sfârşit?  



 

                   

 

Adresaţi întrebările înainte ca elevii să citească fiecare parte. Cereţi-le să citească în linişte 
înainte de a răspunde.  După ce termină de citit câte o parte, cereţi elevilor să spună ce 
răspunsuri au găsit. Cereţi-le să recitească pasajul care vine în sprijinul răspunsului lor. Aceste 
pasaje le vor citi cu voce tare. 

 
Faza consolidării / reflecţiei 

Efectuaţi o activitate prin care elevii vor explora sensurile textului. Pot dramatiza o parte sau 
pot numi partea lor preferată sau pot răspunde la întrebări despre aceste părţi. 



 

                   

III. ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE 

 

Iată o lecţie model care foloseşte învățarea prin cooperare 

1. Metoda “Mozaicului” 

Întâi împărţiţi clasa în grupuri de patru elevi. Este bine ca membrii grupurilor să fie tot 
timpul alţii. După aceea, puneţi-i pe elevi să numere până la patru, astfel încât fiecare să aibă 
un număr de la 1 la 4.  

Discutaţi pe scurt titlul articolului şi subiectul pe care îl va trata. Explicaţi apoi că pentru 
această ora, sarcina elevilor este să înţeleagă articolul. La sfârşitul orei, fiecare persoană va 
trebui să fi înţeles întregul articol. Acesta, însă, va fi predat de colegii de grup, pe fragmente. 

Atrageţi atenţia că articolul este împărţit în patru părţi. Toţi cei cu numărul 1 vor primi prima 
parte. Numărul doi va primi a doua parte şi aşa mai departe. Când acest lucru s-a înţeles, toţi 
cei cu numărul 1 se adună într-un grup, toţi cei cu numărul 2 în alt grup etc. Dacă clasa este 
foarte numeroasă, s-ar putea să fie nevoie să faceţi două grupuri de numărul 1. Este bine ca 
aceste grupuri mici să fie de maximum patru persoane. Cu o clasă foarte mare, se poate lăsa 
jumătate de clasă să lucreze la altceva, în timp ce cealaltă jumătate lucrează după metoda 
mozaicului.  

Explicaţi că grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se vor numi de acum grupuri 
de experţi. Sarcina lor este să înveţe bine materialul prezentat în secţiunea din articol care le 
revine lor. Ei trebuie s-o citească şi s-o discute între ei pentru a o înţelege bine. Apoi trebuie 
să hotărască modul în care o pot preda, pentru că urmează să se întoarcă la grupul lor 
originar pentru a preda această parte celorlalţi. Este important ca fiecare membru al grupului 
de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei porţiuni a textului celorlalţi 
membri ai grupului iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea 
grupului de experţi. Cereţi-le apoi elevilor să se adune în grupurile de experţi şi să înceapă 
lucrul. Vor avea nevoie de destul de mult timp pentru a parcurge fragmentul lor din articol, 
pentru a discuta şi elabora strategii de predare. 

După ce grupurile de experţi şi-au încheiat lucrul, fiecare individ se întoarce la grupul său 
iniţial şi predă celorlalţi conţinutul pregătit. 

 

 

Atrageţi atenţia, din nou, că este important ca fiecare individ din grup să stăpânească 
conţinutul tuturor secţiunilor articolului. E bine să noteze orice întrebări sau nelămuriri au în 
legătură cu oricare dintre fragmentele articolului şi să ceară clarificări expertului în acea 
secţiune. Dacă rămân, în continuare, nelămuriţi, pot adresa întrebarea întregului grup de 
experţi în acea secţiune. Dacă persistă dubiile, atunci 



 

                   

problema va trebui cercetată în continuare.  

Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur că informaţia 
se transmite corect şi că poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă 
grupurile de experţi se împotmolesc, profesorul poate să le ajute pentru a se asigura că 
acestea înţeleg corect şi pot transmite mai departe informaţiile.  

2. Metoda “Colțurilor” 

Colţurile este numele unei activităţi de învăţare prin cooperare, activitate al cărei scop este să 
genereze o dezbatere şi să folosească procesele de grup pentru a genera discuţii în 
contradictoriu. "Colţurile" pot fi folosite ca un mijloc activ şi plăcut de a conduce dezbaterile 
în cazul problemelor controversate, situaţii în care participanţii pot avea puncte de vedere 
diferite. Activitatea poate fi folosită după lectura, în clasă, a unui text, după ascultarea unei 
prelegeri sau vizionarea unui film sau pur şi simplu după enunţarea unei teme la care elevii 
sunt invitaţi să se gândească. Indiferent cum se procedează, prezentarea poate să includă 
activităţi de evocare şi de realizarea sensului dintre cele prezentate în ghidurile anterioare.  

Instrucţiunile pentru metoda “colţurilor” sunt destul de simple. Scopul activităţii este de a-i 
face, cu adevărat, pe elevi să ia poziţie în legătură cu o anumită problemă şi să-şi poată 
susţine această poziţie. Ea încurajează, de asemenea, ascultarea celorlalţi cu atenţie şi 
posibilitatea pe care o are fiecare de a-şi schimba părerea dacă argumentele celorlalţi i se par 
suficient de puternice. 

DEMONSTRAŢIE: “COLŢURILE” 

Pentru economie de timp, această lecţie va fi pe o tema sugerată mai jos, deşi metoda este 
mai frecvent folosită în continuarea lecturii unui text, a ascultării unei prelegeri sau a 
vizionarii unui film care pune o problemă controversată. 

O altă posibilitate, dacă timpul o permite, este să se folosească poezia "Cât putea de bine" a 
lui Donald Jones . În poezie este vorba de o bătrână care s-a dus la un oficiu de asistenţă 
socială, unde este tratată cu indiferenţă birocratică şi unde moare înainte de a primi vreun 
ajutor. O a treia posibilitate este să fie întrebată clasa cu ce probleme controversate se 
confruntă,  în prezent, în propria lor comunitate şi să fie folosită una dintre acestea.  

După ce aţi ales tema, procedaţi după cum urmează: 

1. Explicaţi-le elevilor că vor începe să se gândească la o temă anume, legată de evenimentele 
curente pe plan mondial şi că vor trebui să ajungă, în final, la o concluzie. 

S-ar putea să fie nevoie să faceţi o scurtă prezentare a problemei dacă clasa nu e familiarizată 

cu proiectul. Puteţi, de asemenea, să alegeți o temă cum ar fi: încălzirea planetei şi utilizarea 
combustibilului fosil pentru automobile, energia nucleară ca sursă viabilă de energie, sau dacă 
copiii trebuie lăsaţi să se uite la televizor. 

2. Determinaţi ce poziţii se pot adopta în legătură cu tema discutat. Este important să li se 
dea, de fiecare dată, două sau mai multe opţiuni. Profesorul poate stabili dinainte ce poziţii 
pot lua elevii sau aceştia pot să le stabilească singuri. 



 

                   

3. Cereţi-le acum elevilor să scrie timp de trei minute, exprimându-şi punctul de vedere şi 
folosind acele argumente care li se par mai convingătoare. 

4. Când au terminat de scris, cereţi-le elevilor care sunt în favoarea poziţiei A  să se ducă într-
un colţ al încăperii. Cei care sprijină poziţia B se duc în alt colţ. Nedecişii se pot aşeza în 
mijlocul încăperii sau într-un alt colt. Dacă există alte grupuri cu o opinie diferită, acestea vor 
fi trimise în alte parţi ale încăperii.  

5. Timp de cinci minute, elevii îşi citesc unii altora ceea ce au scris şi trec în revistă 
argumentele pe care le pot oferi în sprijinul poziţiei lor. Grupul va trebui, de asemenea, să 
aleagă unul sau doi purtători de cuvânt care să-i reprezinte în dezbaterea care va urma.  

6. Începeţi apoi o dezbatere, invitând fiecare grup să-şi exprime succint punctul de vedere şi 
argumentele care-l susţin.  

7. După ce dezbaterea a început în felul acesta, ceilalţi membri ai grupurilor trebuie încurajaţi 
să participe la conversaţie. Dacă li se pare dificil, ajutaţi-i cu întrebări precum: "De ce nu 
acceptaţi voi, cei din grupul A, părerea celor din grupul B?", "Cu ce anume nu sunteţi de 
acord din ceea ce susţine grupul B?" sau "Grupul nedecişilor, aţi auzit ceva care să vă facă să 
înclinaţi către unul sau altul din celelalte două grupuri?" sau "De ce nu vă lăsaţi convinşi voi, 
cei din grupul B, de ceea ce a afirmat grupul A?" 

8. Explicaţi acum că unii elevi şi-au schimbat, poate, opinia după ce au ascultat ce s-a spus. 
Dacă este aşa, ei pot oricând să treacă într-un alt grup. Încurajaţi-i să se mişte în funcţie de 
părerea la care au ajuns, de la un grup, la altul. Aceasta îi obligă pe membrii fiecărui grup să 
încerce să fie cât se poate de convingători, pentru a nu-şi pierde aderenţii sau pentru a-şi 
atrage alţi susţinători. Este, de asemenea, bine ca elevii să-şi noteze ideile care le vin în timp 
ce ascultă sau discută. Aceasta îi va ajuta mai târziu, când vor trebui să-şi exprime şi să-şi 
susţină poziţia în scris.  

9. După ce discuţia s-a încheiat şi toată lumea a ajuns în grupul a cărui poziţie o împărtăşeşte, 
cereţi fiecărui grup să-şi rezume punctul de vedere şi argumentele. Apoi cereţi fiecărui elev 
să-şi exprime, în scris, poziţia şi argumentele (o lucrare mai sofisticată ar trebui să ţină cont şi 
de contraargumente şi să încerce să le demonteze).  

3. Utilizarea dramatizării pentru a interpreta literatura (grupuri mici; 
clasa întreagă) 

Dramatizarea unei poveşti sau a unei părţi dintr-o poveste poate fi o modalitate eficientă de a 
interpreta şi analiza sensurile poveştii. Dramatizarea va urma după ce copiii au citit povestea 
şi au avut ocazia să se gândească la ea. Procedura include următorii paşi: implicaţi copiii în 
poveste, alegeţi momente critice care să fie dramatizate, efectuaţi încălziri, rugaţi elevii să 
segmenteze situaţia, să dramatizeze scena, să se antreneze şi să reflecteze.  

Implicaţi elevii în poveste. Trebuie să vă asiguraţi că elevii au înţeles povestea la nivel 
literal – cu alte cuvinte, ştiu ce s-a întâmplat în ea.  



 

                   

Acest lucru ar putea cere ca dvs să le citiţi povestea sau să le cereţi să recitească partea pe 
care o veţi pune în scenă. 

Încălziţi-i pentru dramatizare. Există mai multe activităţi care funcţionează bine pentru a-i 
pregăti pe elevi să fie mai expresivi: 

1. Întindere. Cereţi elevilor să stea în cerc şi să-şi întindă braţele cât pot de sus şi să 
stea cu picioarele îndepărtate iar apoi să facă mutriţe (să deschidă gura cât pot de 
mult). Apoi cereţi-le să se facă mici, ca o minge. Apoi să se întindă din nou. Cereţi-le 
să facă acelaşi lucru cu muşchii feţei: „Faţă de leu!”, „Faţă de prună uscată!”; 

 
2. Oglinzi. Cereţi elevilor să stea faţă în faţă, în perechi. Unul este persoana iar celălalt 
este reflecţia sa din oglindă. Persoana se mişcă încet iar partenerul oglindeşte 
mişcările – apoi se schimbă rolurile; 

 
3. Portrete. Elevii se grupează câte patru sau cinci. Cereţi-le să se gândească la ceva 
cedoresc să mimeze cu toţii în grup. De exemplu, dacă aleg îmblânzitorul de lei, 
atunci unul va fi îmblânzitorul, alţii leii, alţii paznici sau spectatori înfricoşaţi; 

   
4. Maşini. Grupuri de elevi se gândesc la maşini pe care le mimează, în care părţile 
sunt legate şi se mişcă împreună (de ex. un fotocopiator); 

   
5. Superacţiuni. Această activitate este mai complexă. Explicaţi elevilor că atunci când 
facem ceva cu alte persoane, acţionăm pe două niveluri: ceea ce facem şi ceea ce 
vrem să exprimăm prin ceea ce facem. De exemplu, când trecem pe lângă cineva pe 
coridor, dacă nu demult am văzut persoana, dăm din cap şi spunem „salut”. Dar 
când vedem un prieten pe coridor care tocmai s-a întors din vacanţă, spunem 
„SALUT!”. În ambele situaţii acţiunea este aceeaşi: salutăm un prieten. Dar 
superacţiunea este diferită –în primul caz doar luăm la cunoştinţă că persoana este 
acolo, pe când în al doilea arătăm că suntem surprinşi sau bucuroşi să o vedem. 
Acum încercaţi să dramatizaţi superacţiuni pentru situaţii scurte. Acţiunea poate fi: 
un chelner care ia comanda. Superacţiunea se va nota pe o bucăţică de hârtie şi i se va 
da unui „actor”. Persoana va ieşi, superacţiunea va fi de exemplu chelnerul care 
tărăgănează această situaţie sau clientul plictisit sau singur, sau ambele. Diferite 
perechi vor juca aceeaşi scenă sau aceeaşi acţiune cu diferite superacţiuni, iar elevii 
care privesc vor ghici care este superacţiunea şi vor explica din ce şi-au dat seama de 
acest lucru. 

Alegeţi momente critice pentru a dramatiza. Poate fi foarte util să dramatizaţi doar 
câteva secvenţe dintr-o poveste – mai ales punctul culminant. În povestea lui Jack şi a 
vrejului de fasole, scena critică ar putea fi momentul când Jack se apropie de castelul 
uriaşului, bate la poartă şi este întâmpinat de soţia uriaşului.  



 

                   

Segmentarea situaţiei. Acum atribuiţi roluri elevilor care să joace diferite personaje din 
poveste. Rugaţi şi alţi elevi să colaboreze pentru a identifica cât mai multe perspective. Ce 
poate să gândească Jack când se apropie de castel? Cum arată porţile şi pereţii castelului? Ce 
aude Jack în jur? Ce mirosuri simte? Cum se simte văzând toate acestea? Ce îl determină să 
bată la prima poartă? Ce riscă? Ce alternative are? Ce ar face dacă n-ar bate la poartă? D e ce 
decide să o facă? Faceţi acelaşi lucru pentru personajul soţia uriaşului. Cum îi sună bătutul la 
poartă? Oare la ce se gândeşte când vede micuţul la poartă? Ce gânduri îi trec prin minte 
ştiind ceea ce ştia despre soţul ei? Ce simte când se uită la Jack?  

Cereţi actorilor să se concentreze pe unele din aceste idei şi să se pregătească pentru piesă.  

Dramatizarea scenei. Utilizaţi câteva piese de decor şi costume pentru a-i ajuta pe copii să 
trăiască rolul. Restul elevilor vor fi spectatorii  care vor urmări cu atenţie şi se vor gândi ce 
idei noi le oferă actorii. 

Antrenaţi elevii actori. Ca regizori, nu fiţi pasiv, ci profitaţi de ocazia de a face sugestii care 
îi vor ajuta pe copii să fie mai expresivi. De exemplu: 

 „Jack, ţi-e frică acum sau eşti curajos? Cum poţi să ne arăţi ce simţi?”  

Cereţi reflecţii. Întrebaţi elevii spectatori ce au văzut. Ce cred că s-a petrecut în mintea 
personajelor? Este bine să cereţi mai multor grupuri să dramatizeze povestea sau secvenţa şi 
să discute diversele aspecte ale situaţiei scoase la iveală de dramatizările repetate. 

 



 

                   

IV. SCURTE STRATEGII DE ÎNVĂŢARE PRIN 
COOPERARE 

Există multe strategii care promovează învăţarea prin cooperare şi care sunt, în acelaşi timp, 
foarte uşor de orchestrat. Ele sunt excelente pentru a-i obişnui pe elevi să lucreze în perechi 
şi în grupuri mici. 

1. Gândiți – lucrați în perechi – comunicați 

Spuneţi clasei că va urma o activitate în care li se va cere să discute singuri o anumită 
problemă. Aceasta trebuie să fie ceva interesant, de exemplu salariile profesorilor, valoarea 
explorărilor spaţiale sau încălzirea globului. Cereţi-le să se gândească individual la problemă, 
timp de câteva minute, după care să-şi găsească un partener cu care să-şi discute ideile. 
Activitatea nu trebuie să dureze decât câteva minute.  

Explicaţi că aceasta este o strategie de învăţare prin cooperare simplă şi rapidă, care poate fi 
folosită la aproape orice materie. Poate fi utilizată cu clase mari şi este foarte bună pentru a 
începe o discuţie. 

2. Rezumați – lucrați în perechi – comunicați 

Cereţi-le elevilor să se gândească puţin la textul despre inimă pe care l-au citit. Sarcina lor 
este să îl rezume în două sau trei fraze. Când termină, trebuie să se întoarcă spre partenerul 
lor, să-şi citească unul altuia rezumatul, să discute asemănările şi deosebirile dintre rezumatele 
lor sau să facă un rezumat comun. Acordaţi-le două-trei minute pentru fiecare parte a 
activităţii. 

Explicaţi că această simplă activitate în perechi este o extensie a celei precedente şi poate fi 
folosită după ascultarea unei prezentări, după lectura unui text sau după discutarea unei teme. 

3. Formulați – comunicați – ascultați – creați 

Această tehnică (Johnson, Johnson & Bartlett, 1990) este tot o activitate în care partenerii 
formulează întâi răspunsuri individuale, apoi le comunică partenerului, îl ascultă pe acesta şi, 
în final, creează, împreună cu partenerul, un răspuns sau o perspectivă nouă, ca urmare a 
discuţiilor. Metoda este foarte răspândită şi poate avea multiple utilizări, îndemnându-i pe 
elevi să facă un efort de gândire. 

 

Încurajând discuţiile scurte, concentrate pe o sarcina, deci cu scop, între elevi, aceste tehnici 
de învăţare prin cooperare îi obişnuiesc pe elevi cu relaţia de colaborare. Pe măsură ce elevii 
ajung să lucreze în echipe pentru a rezolva sarcini mai 



 

                   

complexe, aceste structuri pot fi folosite pentru a facilita interacţiunea în cadrul grupului.  

Toate aceste tehnici pot fi incluse destul de uşor şi de repede în predare. Ele pot fi aplicate la 
toate disciplinele şi le oferă elevilor ocazia de a lucra în colaborare în toate etapele cadrului 
de gândire critică. 

4. Masa rotundă / cercul 

Masa rotundă (Kagan, 1990) este o tehnică de învăţare prin colaborare care presupune 
trecerea, din mână în mănă, a unei coli de hârtie şi a unui creion, în cadrul unui grup mic. De 
exemplu, un membru al grupului notează o idee pe hârtie şi o dă apoi vecinului său din 
stânga. Acesta scrie şi el o idee şi dă coala şi creionul următorului. Metoda are şi o variantă în 
care fiecare individ are un creion de altă culoare şi numai coala este cea trecută din mână în 
mână. Această a doua variantă prezintă avantajul că îi obligă pe toţi elevii să contribuie, în 
mod egal şi, în plus, îi dă profesorului posibilitatea să identifice contribuţia fiecăruia.  

Cercul (Kagan, 1990) este forma orală a mesei rotunde. Fiecare membru al grupului 
contribuie cu o idee la discuţie, în mod sistematic, de la dreapta la stânga.  

5. Interviul în trei trepte 

Aceasta este o tehnică de învăţare prin colaborare (Kagan, 1990), în care partenerii se 
intervievează reciproc, în legătură cu un anumit subiect. De exemplu, într-un grup de trei, 
elevul A îl intervievează pe B, iar C înregistrează, în scris, aspectele principale ale discuţiei. 
După fiecare interviu rolurile se schimbă, permiţându-li-se tuturor membrilor să fie răspundă 
la întrebări.  

Într-un grup de patru, cele trei trepte pot fi următoarele: A îl intervievează pe B, C pe D şi 
apoi rolurile se schimbă în cadrul fiecărui grup, urmând ca, în final, în grupul de patru fiecare 
individ să rezume răspunsul partenerului.  

Interviul în trei trepte poate fi inclus în orice tip de lecţie, iar conţinutul său poate să se refere 
la orice subiect. Se poate folosi, de exemplu, următoarea structură: 

 pentru a anticipa conţinutul care urmează să se discute: "Ce aspecte legate de această 
problemă aţi dori să discutaţi?" sau "Ce ştiţi deja despre această temă?"; 

 
 
 

 pentru a împărtăşi din experienţa personală sau pentru a exprima opinii: "Care sunt 
calităţile pe care le preţuiţi cel mai mult la un prieten? Enumeraţi trei." sau "Dacă v-aţi 
putea 'întoarce în viitor' unde v-aţi duce? Ce epocă aţi alege? Ce schimbări sociale aţi 
face?"; 

 pentru a rezuma ceea ce s-a predat în lecţie: "Ce aţi mai vrea să aflaţi în continuarea 
lecţiei de astăzi?" sau "Care vi s-a părut cea mai semnificativă idee din lecţie şi de ce?" sau 
"Ce veţi face pentru a aplica ceea ce aţi învăţat azi?"; 

 pentru a verifica tema: "Care au fost 



 

                   

punctele cheie din lectura pe care aţi avut-o de pregătit?" sau "Care a fost cea mai 
interesantă parte a temei - sau cea mai dificilă?"; 

 pentru a discuta diverse concepte: "Cum se preocupă familia voastră de problemele 
mediului?" sau "Cum aţi rezolvat problema de matematică?" sau "Care este ipoteza sau 
predicţia voastră în acest moment?". 

6. Exerciții care presupun mișcarea prin clasă 

Amestecarea 
1. În grupuri mici, elevii număra de la 1 la 3 sau 4. 
2. Profesorul pune o întrebare sau dă o problemă. 
3. Elevii discută problema în grupurile casă.  
4. Toţi elevii cu numărul 1 se duc apoi la masa următoare şi expun soluţia găsită în grupul 

casă.  
5. Elevii revin în grupurile casă. 
6. Profesorul pune o altă întrebare sau dă o altă problemă. 
7. În grupurile casă, elevii o discuta. 
8. Elevii se rotesc din nou, dar acum cei cu numărul doi se mută cu două mese spre stânga 

şi expun concluziile propriului grup. 
9. Se continuă în acest fel cu numărul trei s.a.m.d 
 

Amestecați-vă / înghețați / formați perechi 

1. Elevii se ridică şi circulă liber prin clasă. 
2. Profesorul spune “Îngheţaţi” şi elevii se opresc. 
3. Profesorul spune “Formaţi perechi” şi fiecare elev formează o pereche cu colegul cel mai 

apropiat de el în acel moment, aşezându-se unde sunt locuri libere. 
4. Profesorul pune o întrebare şi elevii o discută în perechi. 
5. Procesul se repetă de mai multe ori. 
6. O variantă a metodei se realizează prin aranjarea elevilor în două cercuri concentrice, cu 

număr egal de persoane în fiecare. Cercurile se rotesc în sensuri opuse până când cineva 
spune “Îngheţaţi”. Persoanele care se află faţă în faţă în acel moment formează perechile. 

 

Recenzia prin rotație 

1. 6-8 întrebări sunt scrise pe coli de hârtie separate care se atârnă pe pereţi.  
2. Fiecare întrebare revine unui grup de 3-4 elevi. Aceştia se duc la coala cu întrebarea 

respectivă, discută întrebarea timp de cinci minute şi apoi scriu răspunsul. 
3. La semnalul profesorului, grupurile se mută la coala următoare, citesc întrebarea şi 

răspunsul care a fost scris de grupul precedent şi îşi adaugă propriile comentarii.  
4. Profesorul da din nou semnalul de rotire repetând procesul, dacă e posibil, până când 

grupurile revin la întrebarea iniţială. 
 

Turul galeriei 



 

                   

1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa 
într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. 

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta 

fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. 
4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu 

celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor.  
 

Unul stă, trei circulă 
1. În grupuri, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs şi 

care, pe cât posibil, poate fi abordată în diferite feluri.  
2. In grupurile mici, elevii numără de la 1 la 4. 
3. Grupurile sunt şi ele numerotate. 
4. La semnalul profesorului, elevii se rotesc: numerele 1 se rotesc până la grupul următor, 

numerele doi până la al doilea grup, numerele trei până la al treilea grup. Numărul patru 
rămâne pe loc. (Notă: e bine să facem fiecare rotaţie pe rând). 

5. Elevii care au rămas “acasă” explică vizitatorilor ce a lucrat grupul. 
6. Vizitatorii pun întrebări şi îşi iau notiţe pentru a putea raporta grupului iniţial ce au văzut. 

Fiecare vizitator face un comentariu în legătura cu ceea ce i s-a prezentat şi mulţumeşte 
gazdei. 

7. Elevii se întorc în grupurile casă. A. elevul care a stat acasă raportează comentariile pe 
care le-au făcut vizitatorii. B. Ceilalţi elevi spun pe rând ce au văzut în grupurile pe care 
le-au vizitat, subliniind asemănările şi diferenţele cu propriul produs. C. Elevii discută 
cum şi-ar putea îmbunătăţi produsul. 

 

7. Activități teambuilding 

Brainstorming în 4S 

În această activitate fiecare membru are un rol. Profesorul anunță subiectul și fiecare elev 
genereaza cât mai multe idei creative. De exemplu, profesorul poate spune: Astăzi vom 

discuta despre Școala în viitor. Cum credeți că vor arăta școlile peste 100 de ani, ce vor 

învăța elevii etc. Echipa de patru elevi se adună și discută despre ideile pe care fiecare le are. 

Secretarul înregistrează ideile generate, pe bilețele. Brainstormingul poate fi folosit pentru a 

rezolva probleme, pentru discuții, pentru scris. Rolurile elevilor sunt următoarele: 

Sergentul viteză – cel care se asigură că echipa va lucra repede și va aduna cât mai 
multe idei  

Seniorul încurajator – este cel care încurajează toate ideile, nu le evaluează. El poate 
spune: Ideea ta e foarte bună! Îmi place mult ce ai spus! 

Sultanul ideilor prostești – este cel carre încurajează ideile prostești – în sensul de 
idei cât mai creative, trăznite, generatoare de alte idei. El poate spune ceva de genul: 



 

                   

Haideți săavem o idee trăznită! Poate cineva să găsească ceva mai distractiv? 

Stăpânul liant – este secretarul echipei, el se asigură ca echipa să lucreze împreună și 
să combine ideile pentru a putea genera alte idei pornind de la ele. Poate să spună: 

Hai să combinăm ideile! Haideți să construim, pornind de la...! 

Găsește greșeala 

Echipa va împărtăși declarații  adevărate și false despre propria persoană. Fiecare membru al 

echipei va scrie pe un bilet, trei declarații despre propria persoană. Două declarații adevărate 

și una falsă. O alternativă este cea în care se scriu enunțuri legate de o temă dată-două 

adevărate și unul fals. Un elev va citi enunțurile și ceilalți vor ghici care din ele este fals. Dacă 

ghicesc, echipa va fi aplaudata de cel care și-a prezentat declarațiile, dacă nu ghicesc, elevul 
care a citit va fi aplaudat. 

Jocul încurajează cunoaștrea interpersonală și asigură o atmosferă pozitivă în echipă. 

Formații 

Profesorul prezintă provocarea pentru Formație, grup de 5-6 elevi. Folosind corpurile 

fiecăruia trebuie să sugerați cuvântul GRUP. Elevii discută care ar fi ideea cea mai potrivită 

pentru formație, aleg un plan și apoi lucrează împreună să facă formația prin care să sugereze 
cuvântul GRUP. 
 

 

Alte idei pentru formații: 

 Scrieți folosind corpurile voastre, anul 2011. 

 Faceți formații de forme geometrice 

 Alcătuiți obiecte (înghețată, lolipop, corn) 

 Alcătuiți litere etc. 

Alinierea 

Profesorul anunță tema potrivit căreia se vor alinia copiii. Ei se pot alinia după înălțime, după 

anul și luna în care s-au născut, după titlul cărților citite, după greutate, potrivit unor linii 
valorice etc. 

Această activitate este energizantă, are o structura flexibilă, poate fi bazată pe caracteristici 
ale elevilor sau poate clarifica convingerile fiecăruia legate de unele valori. 

După aliniere în grupul de câte patru se discută alegerea făcută pe tema dată. 

Exemplu: Bogat sau faimos? 

Cum vrei să fii: bogat sau faimos? Marchează locul în care te situezi/alinează-te! 

Discută alegera cu echipa ta! 



 

                   

Meciul  

Echipa se împarte in două perechi. Ele își crează un cadru/o barieră care să separe perechile 

și care să nu lase o pereche să vadă ceea ce lucrează cealaltă pereche. Fiecare pereche are un 

set de figuri geometrice sau un set de cartonașe pentru joc. 

O pereche/Expeditorii își aranjează cardurile/fig. geometrice după un anumit plan, apoi dă 

indicii celeilalte perechi/Receptorii ca și ea să-și aranjeze cardurile/fig. geometrice identic cu 

prima pereche. Când echipa crede că a reușit să pună piesele identic se compară imaginile. 

Dacă au reușit să aranjeze corect, sărbătoresc reușita, dacă nu, se felicită pentru efortul 

depus. Activitatea este o bună strategie de întărire si interdependență a echipei. 

Exemplu: Clownul Cleo 
O imagine cu un clown si un set de piese de îmbrăcăminte. 
Expeditorii îmbracă clownul si dau indicii Receptorilor cum să-l îmbrace pe Cleo. 

 

 

 

Compară în perechi 

Elevii lucrează în perechi și listează idei sau soluții la o problemă. Perechile își compară 

ideile, apoi echipa lucrează împreună pentru a găsi mai multe soluții. 
Pentru a aduna ideile se folosesc organizatori grafici: Diagrama Venn, cadrul PMI, matricea 
Doi câte Doi. 

 

  

  

 

 

Interviu în echipă 

Profesorul introduce un subiect pentru interviu: O vacanță perfectă. Copiii primesc un set de 
întrebări sau formulează ei întrebări: 

Cum îți imaginezi vacanța perfectă? Unde ai prefera să pleci în vacanță? Cu cine ai pleca? etc. 

Toți membri echipei 

plus 

minus 

interesant 



 

                   

pun întrebări, primul din ei se ridică în picioare și răspunde la întrebări timp de un minut 

apoi când timpul expiră se așează și este intervievat următorul copil timp de un minut. 

Interviul se termină când toți membri echipei sunt intervievați. 

Echipa de proiecte 

Profesorul anunță tema proiectului ori o provocare, de exemplu: Meteorologii anunță mâine 

vreme rea cu tunete și fulgere. În echipă trebuie să vă construiți un adăpost cât mai trainic 
care să vă apere de intemperii. 
Elevii lucrează împreună pentru a realiza proiectul. 

Alte idei ar putea fi: Crează tricoul echipei, Crează blazonul echipei, Rezolvă puzzelul, Scrie 
cum se prepară....,etc. 

  



 

                   

V. TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

1. Teoria 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple este Howard Gardner, profesor de teoria 
cunoaşterii, educaţie şi psihologie la Universitatea Harvard, precum şi de neurologie la 
Facultatea de Medicină din Massachusetts, S.U.A. In teoria sa Gardner porneşte de la ideea 
că unii copii cu coeficient ridicat de inteligenţă nu au rezultate bune la şcoală, fiind 
consideraţi "deştepţi" numai cei care au punctaje mari la testele de inteligenţă. El a fost şocat 
şi de lunga listă de persoane celebre care au reuşit remarcabil în viaţă, dar au avut dificultăţi 
în şcoală, ca de exemplu Picasso, Einstein, Spielberg, Mozart, Ghandi, Churchill, Freud, 
Darwin. 

Conform tradiţiei suntem tentaţi să-i considerăm "inteligenţi" pe cei care sunt buni la 
obiectele de bază din şcoală, adică matematică sau literatură, iar pe ceilalţi să-i considerăm 
"talentaţi". Dacă le numim pe unele inteligenţe şi pe celelalte talente înseamnă că nu le 
considerăm la fel de importante şi egale. Comentând cele două denumiri Gardner a spus în 
glumă: "toate acestea sunt egale, dar dacă le numeam talente nimeni nu-mi citea cartea". Ca 
urmare Gardner le-a numit inteligenţe. 

În viziunea lui Gardner o inteligenţă este "un mod de a rezolva probleme şi de a dezvolta 
produse considerate ca valori de cel puţin o cultură". Ea este o promisiune de potenţial bio-
psihologic. Valorizarea inteligenţei este determinată de domeniul sau câmpul în care ea se 
manifestă. Acest domeniu sau câmp poate fi o disciplină sau un meşteşug practicat în 
societate. 

Detaliind puţin definiţia lui Gardner nu putem să nu observăm abordarea flexibilă a 
conceptului de inteligenţă, unul dintre cele mai controversate atribute umane. El vede 
inteligenţa ca un mod de rezolvare a problemelor şi de dezvoltare de produse acceptate sau 
considerate valori de culturile umane. Văzând în ea o promisiune de potenţial bio-psihologic, 
Gardner subliniază omniprezenţa acestei calităţi la toate fiinţele umane care contribuie la acte 
de creaţie. Faptul că domeniul sau câmpul de manifestare determină inteligenţa care este 
valorizată subliniază importanţa actului educativ în dezvoltarea uneia sau mai multora dintre 
inteligenţele umane în funcţie de oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. 
Studiind modul în care oamenii rezolvă problemele Gardner a ajuns la concluzia că există opt 
tipuri de inteligenţă care se pot defini pe baza a zece criterii printre care: 
-  existenţa unui sistem propriu de simboluri (cuvinte, numere); 
- manifestarea abilităţii respective să fi avut loc de la primele semne ale existenţei oamenilor 
pe Pământ; 
 
-să se cunoască în care parte a creierului este localizată inteligenţa respectivă. 
 
Pe baza studiilor amănunţite Gardner distinge următoarele opt tipuri de inteligenţă: 
1.    Lingvistică; 



 

                   

2.    Logico-matematică; 
3.    Muzicală; 
4.    Spaţială; 
5.    Naturalistă; 
6.    Kinestezică; 
7.    Interpersonală; 
8.    Intrapersonală. 
 
În urma studiilor efectuate Gardner a descoperit şi al nouălea tip de inteligenţă, cea 
existenţială, dar datorită faptului că nu a reuşit să determine care zonă cerebrală este 
responsabilă de activarea acelei inteligenţe, ea nu este recunoscută. 

Autorul Teoriei inteligenţelor multiple defineşte cele opt tipuri de inteligenţă după cum 
urmează: 

Inteligenţa lingvistică 
Cei care posedă acest tip dominant de inteligenţă gândesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc 
cu uşurinţă limba pentru a exprima şi înţelege realităţi complexe. Ei au o deosebită 
sensibilitate pentru înţelesul şi ordinea cuvintelor, sonoritatea şi ritmurile limbii. Copiii cu 
inteligenţă predominant lingvistică învaţă repede limba maternă şi limbi străine, citesc cu 
plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pe baza capacităţilor lingvistice. 
 
Inteligenţa logico-matematică 

Prevalența ei determină analiza cauzelor şi efectelor, înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, 
obiecte şi idei. Abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propoziţii şi efectua operaţii logice 
complexe sunt caracteristici care ies în evidenţă în cazul acestei inteiigenţe împreună cu 
abilităţi de gândire deductivă şi inductivă şi capacităţi critice şi creative de rezolvare a 
problemelor. Oamenii cu inteligenţă logico-matematică îşi aieg meserii de contabil, 
matematician, chimist, fizician etc. 
 
Inteligenţa muzical-ritmică 

Persoanele cu această inteligenţă gândesc în sunet, ritmuri, melodii şi rime. Sunt sensibili la 
tonalitatea, intensitatea, înălţimea şi timbrul sunetului; recunosc, creează şi reproduc muzica 
folosind un instrument sau vocea. Ei se implică într-o ascultare activă şi sensibilă şi stabilesc 
o legătură puternică între muzică şi emoţii. 
 
Inteligenţa spaţială 

Înseamnă a gândi în imagini şi a percepe cu acurateţe lumea vizuală. Abilitatea de a gândi în 
trei dimensiuni, de a transforma percepţiile şi a recrea aspecte ale experienţei vizuale cu 
ajutorul imaginaţiei sunt caracteristice acestei inteligenţe. Posesorii ei au capacitatea de a 
înţelege relaţiile din spaţiu şi de a lucra cu obiecte. Această inteligenţă o posedă cu precădere 
pictorii, arhitecţii, fotografii. 
 



 

                   

Inteligenţa naturalistă 
Persoanele la care această inteligenţă este dominantă înţeleg lumea naturală, iubesc plantele şi 
animalele. Au abilitatea de a recunoaşte şi clasifica indivizi şi specii şi de a stabili relaţii 
ecologice. Interacţionează eficient cu creaturi vii şi pot discerne cu uşurinţă fenomene legate 
de viaţă şi de forţele naturii. Astronomii, biologii, ecologii care o posedă nu operează cu 
simboluri sau scheme ca matematicienii, fizicienii sau chimiştii, ci mai degrabă organizează 
tiparele observate clasificându-le şi categorisindu-le. 

Inteligenţa kinestezică 

Dominanţa acestei inteligenţe aduce după sine gândirea în mişcări şi folosirea corpului în 
moduri sugestive şi complexe. Ea implică simţul timpului şi al coordonării mişcărilor 
întregului corp şi ale mâinilor în manipularea obiectelor. O au cu precădere dansatorii, 
sculptorii, sportivii, actorii. 

Inteligenţa interpersonală 

Înseamnă a gândi despre alte persoane şi a le înţelege, a avea empatie, a recunoaşte 
diferenţele dintre oameni şi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibili la motivele, 
intenţiile şi stările lor. Ea implică o interacţiune eficientă cu una sau mai multe persoane din 
familie sau din societate. Persoanele cu inteligenţa interpersonală dominantă sunt 
conducători, vânzători, psihologi care înţeleg cum "funcţionează" oamenii. 
 
Inteligenţa intrapersonală 

Determină o gândire şi înţelegere de sine, a fi conştient de punctele tale tari şi slabe, a 
planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi controlul eficient al 
gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii. Este vorba de 
cunoaşterea de sine şi de luarea deciziilor pe baza acesteia. 
 
Inteligenţa existenţială 

Gardner este convins că este o modalitate de cunoaştere a lumii care îi caracterizează pe 
filozofi, pe cei care pun întrebări despre sensul fericirii, începutul universului etc. Probabil că 
şi spiritualitatea aparţine acestui tip de inteligenţă. 
 
Teoria lui Gardner justfică ceea ce se poate constata de altfel în activitatea cotidiană a 
fiecăruia, că nu învăţăm în acelaşi mod, că avem stiluri şi atitudini de învăţare diferite şi, ca 
urmare, avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul procesului de 
instruire şi formare. Chiar şi Declaraţia universală a drepturilor omului prevede că: 

"Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea 
respectului faţă de drepturile omului şi faţă de libertăţile sale fundamentale......." 

Este deci dreptul fiecărui individ de a fi tratat diferenţiat în aşa fel încât să se asigure o 
dezvoltare armonioasă a personalităţii sale, în funcţie de dominantele sale de inteligenţă şi 
tipul său de personalitate. 



 

                   

Pentru orice educator, părinte, formator sau învăţăcel, concluziile celor arătate mai sus nu 
pot fi decât evidente: 
-  Gândim, învăţăm şi creăm în moduri diferite. 
- Dezvoltarea potenţialului nostru depinde de ceea ce învăţăm şi de cum învăţăm cu 
inteligenţa noastră specifică. 
-  Inteligenţa este fluidă, nu este fixă. 
-  Experienţa bogată şi variată amplifică inteligenţa. 
Dacă suntem expuşi unei game variate de oportunităţi de învăţare, automat ne-o vom alege 
pe cea care ne convine mai mult pentru o învăţare eficientă. Performanţele noastre în 
învăţare vor fi astfel în mod evident amplificate. 

Limitarea şanselor la experienţe de învăţare variate poate duce la reducerea inteligenţei, ştiut 
fiind că acele zone ale creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează ducând în mod 
evident la reducerea potenţialului nostru de învăţare. 

 

 

 

2. Activități practice de aplicare a inteligențelor multiple 

Inteligenţa interpersonală 

Inteligenţa interpersonală se manifestă prin abilitatea de a forma şi de a menţine diverse 
relaţii. Copiii care au abilitatea de a se juca împreună, de a empatiza, de a privi lucrurile din 
perspectiva celuilalt, cărora le place sa fie în echipă şi vor să îi ajute pe cei din echipă au 
inteligenţă interpersonală. 
 
Un copil cu inteligenţă interpersonală Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

interpersonală 

 îşi dă seama cum se simt alţii; 

 înţelege punctele de vedere ale celorlalţi; 

 iniţiază, dezvoltă şi menţine relaţii 
sociale cu ceilalţi; 

 se joacă cu ceilalţi; 

 se simte confortabil şi în ipostaza de 
colaborare şi în cea de competiţie. 

 organizaţi cercuri sau alte modalităţi de 
încurajare a cooperării; 

 variaţi grupele; 

 prezentaţi criteriile de constituire ale 
grupelor, explicaţi modul de grupare; 

 învăţaţi-i jocuri pe copii; 

 stabiliţi împreună cu ei reguli ale 
grupului; 

 stabiliţi obiectivul grupei şi modul de a-l 
atinge. 

 

Inteligenţa intrapersonală 
Copiii cu inteligentă intrapersonală îşi înţeleg propriile sentimente şi emoţii. Pot să se izoleze 
pentru a-şi explora sentimentele şi emoţiile. Pot fi 



 

                   

încapăţâţi cand li se cere să acţioneze în contradicţie cu propriile lor sentimente. Pot fi mai 
deschişi decât colegii lor atunci când li se cere să îşi exprime sentimentele. Uneori convesează 
cu un prieten imaginar căruia îi povestesc cum se simt. Pot pune întrebari de natură 
filozofică. 
 
Un copil cu inteligenţă intrapersonală Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

intrapersonală 

 este constient de propriile sale ganduri, 
sentimente si emotii; 

 gaseste modalitati de exprimare a 
gandurilor, sentimentelor si emotiilor 
sale; 

 poartă conversaţii interioare; 

 încearcă să înţeleagă motivatiile si 
comportamentele celorlalti; 

 este independent si motivat; 

 este preocupat de intrebari de natură 
filozofică. 

 acordaţi timp de gândire şi de reflecţie; 

 aveti răbdare şi răspundeţi la întrebările 
cu răspuns deschis şi de natura 
filozofică; 

 găsiţi cărţi pe teme filozofice pentru 
copii si folosiţi-le la clasă; 

 folosiţi-vă de sentimentele şi dorinţele 
copiilor la activitatiile tip cerc; 

 creaţi panoul dorinţelor; 

 folosiţi harta amintirilor; 

 folosiţi cartonaşe de apreciere. 

 

Inteligenţa lingvistică 
Copii cărora le place să scrie şi să vorbească au inteligenţă lingvistică. Prind nuanţele din 
sensurile cuvintelor, ordonează corect cuvintele, identifică sunetele, ritmul şi inflexiunile 
limbii şi îţeleg capacitatea limbajului de a informa, de a convinge, de a reda stări de spirit. 
 
Un copil cu inteligenta lingvistică Pentru a dezvolta la şcoală inteligenta 

lingvistică a copiilor 

 învaţă prin ascultare, scriere, citire şi 
discuţii; 

 imită sau maimuţăreşte vocile prietenilor 
şi familiei; 

 se joacă/experimentează cu cuvintele; 

 se descurcă mai bine decât cei de vârsta 
lui cu citit-scrisul şi exprimarea orală; 

 vorbeşte de la vârsta mică. 

 vorbiţi mai puţin şi acordaţi timp mai 
mult copiilor să vorbească; 

 formulaţi sarcini care presupun schimb 
verbal focalizat, structurat; 

 organizaţi jocuri „spun-ce-fac” „fac-şi-
spun”; 

 folosiţi cuvinte cheie şi tehnici de 
grupare tematică a vocabularului; 

 folosiţi scrierea ghidată (scriere cu 
structura dată); 

 exploraţi variatele utilizări ale limbii în 
scopuri diverse folosind multiple 
mijloace (cărţi, filme, spectacole, 
emisiuni radio). 

Inteligenţa logico-matematică 
Copiii cu inteligenţă matematică şi logică sunt cei care pot rezolva probleme şi pot da soluţii 
non-verbale. Le place ordonarea logică, claritatea şi văd cu 



 

                   

uşurinţă tiparele şi conexiunile din jurul lor. Sortează jucăriile în sertar. Caută să explice cauza 
şi efectul. Caută să găsească elemente comune, clasifică, speculează şi fac predicţii şi încep să 
descopere regulile matematice şi logice ale lumii în care trăim. 
 
Un copil cu inteligenţă logico-matematică Pentru a dezvolta la şcoală inteligenta 

logico-matematică 

 cunoaşte de mic concepte cum ar fi 
timp, spaţiu, cantitate, număr, cauză şi 
efect; 

 înţelege semnificaţia simbolurilor şi 
poate să creeze simboluri; 

 este fascinat de tiparele din jur; 

 face cu plăcere activităţi de 
ordonare/aranjare;  

 îi place să colecţioneze şi să clasifice; 

 îşi aranjează obiectele din jur. 

 atrageţi atenţia asupra regulilor şi 
obiceiurilor pe care le folosiţi şi explicaţi 
în ce scop le folosiţi; 

 faceţi activităţi cu numere la diverse 
discipline astfel încât numerele să incite; 

 găsiţi conexiunile dintre matematică şi 
viaţa de zi-cu-zi; 

 învăţaţi copiii cum se alcătuiesc 
categoriile, clasificările, listele de 
priorităţi şi cum se fac predicţii; 

 folosiţi tipare de rezolvare de probleme 
la diverse discipline; 

 stimulaţi interesul pentru logică, de 
exemplu creînd un „club de puzzle”, de 
„scrabble” sau de „rebus”. 

 

 

Inteligenţa vizuală şi spaţială 
Copiii cu inteligenţă vizuală şi spaţială bine dezvoltată vor fi capabili să creeze sau să recreeze 
cu uşurinţă imagini sau obiecte. Işi amintesc cum arătau obiectele şi unde le-au văzut. Pot să 
se imagineze sau să imagineze un obiect într-un context total diferit. Ştiu să ghideze (să dea 
îndrumări) şi înţeleg indicaţiile de orientare şi se pot imagina urmând un anumit traseu. Îşi 
amintesc unde şi-au pus lucrurile. Pot vizualiza obiectele în mişcare în spaţiu tridimensional 
şi prin spaţiu şi timp. 
 
Un copil cu inteligenţă vizuală şi spaţială Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

vizuală şi spaţială 

 învaţă văzând şi observând 

 îşi aminteşte cum arată obiectele şi 
cum sunt aşezate 

 poate vizualiza cu uşurinţă scene 
imaginare 

 îşi aminteşte cum erau scrise 
cuvintele pe pagină 

 poate să vadă cum arată formele dacă 
sunt desfăcute sau rotite 

 utilizaţi postere de învăţare şi 
memorare expuse în sala de clasă şi 
faceţi trimiteri la ele; 

 schimbaţi cu regularitate imaginile 
expuse; 

 adăugaţi materialelor scrise şi orale 
tehnici de înţelegere vizuală cum sunt 
hărţi, diagrame, reprezentări 
schematice, grafice cu adnotări, 



 

                   

 pentru a reda literele unui cuvânt îşi 
aminteşte cum era scris cuvântul 

postere; 

 aduceţi planşe şi mulaje şi utilizaţi-le 
în lecţie 

 deveniţi prin mişcările pe care le 
faceţi un suport vizual care 
stimulează învăţarea captând atenţia 
prin gesturi, mişcări expresive. 

 

Inteligenţa kinestetică 
Copiii având inteligenţă kinestetică vor da dovadă de dexteritate de la o vârstă fragedă. Îşi 
mişcă cu uşurinţă propriul corp sau alte obiecte cu ajutorul unor manevre complicate. Umblă 
de mici şi au dexteritate în mânuirea jucăriilor. Îşi coordonează simultan mişcările în partea 
dreaptă şi stângă a corpului. Pot fi agitaţi în clasă. Aspectul fizic poate fi robust – aleargă, se 
caţără, lovesc mingea, se leagănă. Memoria le va fi ajutată de activităţi care implică mişcare. 
  
Un copil cu inteligenţă vizuală şi spaţială Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

vizuală şi spaţială 

 învaţă făcând 

 are dexteritate în activităţi motorii 
care presupun mişcări ample şi de 
fineţe 

 îşi aminteşte mai bine ce s-a făcut 
decât ce s-a spus sau văzut 

 este interesat în a-şi îmbunătăţi 
performanţele fizice 

 dă dovadă de creativitate în 
construire, mişcare şi expresie fizică 

 are coordonare bună, simţ al mişcării, 
ritmic, echilibru şi dexteritate. 

  Includeţi activităţi practice zilnic; 

 Fixaţi învăţarea prin mişcare, joc de 
rol, simulări şi activităţi practice; 

 Exersaţi abilităţi care implică 
dexteritate fizică şi relaxează creierul; 

 Includeţi scurte activităţi fizice ca 
pauze de efort intelectual; 

 Învăţaţi copiii jocuri de exterior şi 
jucaţi-le. 

 
 
Inteligenţa muzicală 
Copiii cu inteligenţă muzicală observă modele de sunete şi sesizează diferenţele de la vârstă 
mică. Tonalităţi, ritmuri şi melodii le rămân în minte. Vor fi atraşi de orice activitate legată de 
muzicalitate, vor avea talent la instrumente muzicale de mici. Vor dori să asculte muzică în 
orice împrejurare. 
 
Un copil cu inteligenţă muzicală Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

muzicală 

 improvizează şi experimentează cu 
plăcere cu sunete şi sonorităţi; 

 utilizaţi muzică pentru a delimita 
timpul de îndeplinire al unei sarcini, 



 

                   

 sesizează şi reacţionează la stările de 
spirit redate în muzică; 

 au simţ ritmic şi reacţionează artistic 
la muzică; 

 sunt interesaţi să afle informaţii 
despre muzică şi îşi creează preferinţe 
şi categorii; 

 ţin minte melodii şi cântece. 

marcând începutul şi sfârşitul, alegeţi 
o temă muzicală pentru schimbarea 
stării - dinamică, reflexivă, relaxantă, 
energizantă; 

 folositi muzică pentru a ajuta 
rememorarea conţinutului; 

 folosiţi ritmuri pentru a-i învăţa să 
identifice schimbările de înălţime, 
variaţie şi modulare a sunetelor; 

 stimulaţi interesul în diferite 
modalităţi de a produce muzică şi de 
a gusta muzica; 

 creaţi ocazii de a trăi experienţe 
muzicale ca activităţi participative la 
nivelul clasei. 

 

Inteligenţa naturalistă 
Copiii cărora le place să fie afară şi sunt curioşi să găsească modele şi legături în natură au 
inteligenţă naturalistă. Aceşti copii manifestă uimire faţă de şi afinitate cu mediul 
înconjurător. Această manifestare poate fi legată de mediul imediat – parcul, malul râului, 
curtea şcolii sau legată de spaţii deschise mai vaste. Acest tip de inteligenţă se manifestă prin 
observarea detaliilor, curiozitatea faţă de speciile observate, speculaţii legate de existenţa 
diferitelor specii.  
 
Un copil cu inteligenţă naturalistă Pentru a dezvolta la şcoală inteligenţa 

naturalistă 

 este sensibil la armonia şi disarmonia 
din mediul înconjurător; 

 vede tiparele relaţiilor dintre şi în 
cadrul speciilor; 

 observă legătura dintre mediu, 
schimbare şi timp (anotimp); 

 se simte bine în orice mediu natural; 

 îi plac şi îl interesează tot soiul de 
creaturi; 

 îl preocupă efectele acţiunilor omului 
asupra mediului. 

 vizitaţi cu copiii locuri din mediul 
înconjurător; 

 responsabilizaţi copiii faţă de mediu 
prin crearea unui loc în clasă sau 
şcoală pe care să îl întreţină 
(îngrijească); 

 studiaţi impactul omului asupra 
mediului în termeni de cauză şi efect; 

 desfăşuraţi activităţi de numărare şi 
observare a speciilor; 

 fiţi un model de comportament 
responsabil în mediul social şi natural 
în şcoală şi în afara şcolii. 



 

                   

 
Atunci când profesorul poate utiliza la clasă teoria inteligenţelor multiple şi foloseşte 
modelele de activităţi pentru toate tipurile de inteligenţă, va înlocui întrebarea „Cât de 
inteligent eşti?” cu „In ce fel eşti inteligent? Arată-mi!” 

 

3. Materiale practice 

Exemplu  
Oferim aici o planificare a activităţii pe opt zile de lucru, în care cadrul didactic îşi propune 
învăţarea unei teme pe care o accesează pe diferitele canale ce apelează la multiplele 
inteligenţe ale elevilor. Tema propusă: 
 

Semnele de punctuație 

Obiectivul unităţii instructionale este: conştientizarea funcţiilor şi diferențelor dintre patru 
semne de punctuaţie - semnul întrebării, punctul, virgula şi semnul exclamării. 

Inteligenţa lingvistică: Elevii ascultă o explicaţie verbală a funcţiei semnelor de punctuaţie, 
citesc propoziţii care conţin exemple cu fiecare semn şi completează o fişă de lucru cu 
introducerea semnelor de punctuaţie lipsă. 

Inteligenţa spaţială: Profesorul desenează pe tablă imagini grafice care corespund ca înţeles şi 
formă fiecărui semn (ex. un cârlig pentru semnul întrebării deoarece acesta ne sugerează 
ancorarea unui răspuns; un băţ pe care îl loveşti de podea atunci când vrei să exclami ceva 
pentru semnul exclamării; un punct sugerând că tocmai ai pus punctul pe "I" când ai precizat 
ceva şi o virgulă ca o pedală de frână deoarece ea îţi cere să te opreşti puţin în mijlocul 
propoziţiei). Elevii pot să-şi facă propriile lor imagini pe care să le plaseze în propoziţii. 

Inteligenţa kinestezică: Profesorul le cere elevilor să-şi folosească corpurile pentru a 
configura diferitele semne de punctuaţie în timp ce el citeşte propoziţiile care cer aceste 
semne (de exemplu - trupul aplecat pentru semnul întrebării) 

Inteligenţa muzicală: Elevii inventează diferite sunete pentru semnele de punctuaţie şi apoi 
produc aceste sunete la unison în timp ce unii elevi citesc propoziţii care cer folosirea celor 
patru semne. 

Inteligenţa logico-matematică: Elevii formează grupe de 4 sau 6. Fiecare grup are o cutie cu 
patru compartimente pe care sunt marcate semnele de punctuaţie. Grupele sortează 
fragmente de propoziţii cu semne de punctuaţie lipsă (unul pentru fiecare fragment) şi le 
introduc în compartimentele respective, conform normelor de punctuaţie. 

Inteligenţa interpersonală: Elevii formează grupe de 4 sau 6. Fiecare elev are 4 cartoane cu 
câte un semn de punctuaţie. Profesorul proiectează o propoziţie care cere un anumit semn. 
Imediat ce elevii văd propoziţia, aruncă cartonul cu semnul necesar în centrul grupului. 
Elevul care aruncă primul cartonul corect primeşte 5 puncte, al doilea 4, etc. 

Inteligenţa intrapersonală: Elevilor li se cere să creeze propriile lor propoziţii pentru fiecare 



 

                   

semn de punctuaţie propoziţiile trebuind să se refere la viaţa lor personală. 

Inteligenţa naturistă: Elevii compun câte un haiku (poezie de 17 silabe) pe teme de natură 
folosind semnele de punctuaţie învăţate reprezentate prin obiecte din natură (ex. o cochilie 
de melc poate fi un punct, o sămânţă de arţar poate fi o virgulă etc). 

 
Exerciţiu 
Marcaţi propoziţiile care sunt adevărate pentru dumneavoastră, încercuind cifra 
indicată în paranteză. 
>   Aud cuvintele în minte înainte de a le citi, rosti sau scrie [1] 

>   Oamenii vin la mine să ceară sfaturi, atât la locul de muncă cât şi acasă [6] 

>  Petrec timp în mod regulat meditând, reflectând şi gândindu-mă la problemele ' 
importante ale vieţii [7] 

>   îmi place să fiu înconjurat de plante [8] 

>   Când am o problemă, caut ajutorul altcuiva mai degrabă decât să încerc s-o rezolv singur 
[6] 

>   Prefer cărţile / periodicele cu ilustraţii multe [3] 

>   Am o voce plăcută [5] 

>   Prefer sporturile de echipă celor care se practică individual [6] 

>  Trebuie să exersez pentru a-mi forma o deprindere; nu ajunge să citesc sau să urmăresc o 
demonstraţie [4] 

>   Aud întotdeauna o notă falsă [5] 

>   Mă   simt   mai   bine   cînd   lucrurile   sunt   măsurate,   clasificate,   analizate, 
cuantificate [2] 

>   Adesea mă joc cu animalele [8] 

>   Cred că am o coordonare motrică bună [4] 

>   Adesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învăţ ceva nou [5] 

>   Cărţile sunt foarte importante pentru mine [1] 

>   Am participat la sesiuni şi seminarii de consiliere şi dezvoltare personală ca să aflu mai 
multe despre mine însumi [7] 

>   Când închid ochii, văd adesea imagini clare [3] 

>   Am cel puţin trei prieteni apropiaţi [6] 

>  Reţin mai mult de la radio sau ascultând o casetă audio decât de la TV sau din filme [1] 

>   îmi place să găsesc erori de logică în ceea ce spun sau fac ceilalţi [2] 



 

                   

>   Ţin un jurnal în care consemnez evenimentele din viaţa mea interioară [7] 

>   îmi plac jocurile ca Scrabble, anagramele etc [1] 

>   Ştiu multe melodii [5] 

>   Sunt patron sau cel puţin m-am gândit serios să încep o afacere proprie [7] 

>   Prefer să-mi petrec serile cu prietenii decât să stau acasă singur [6] 

>   Pot să-mi imaginez uşor cum ar arăta ceva văzut de sus [3] 

>   Dacă aud o melodie o dată sau de două ori, pot s-o reproduc cu acurateţe [5] 

>   Fac experimente cu plante şi animale [8] 

>   Fac sport / activităţi fizice în mod regulat [4] 

>   îmi place să mă distrez, pe mine şi pe alţii, cu rime sau jocuri de cuvinte [1] 

>   Mă consider lider (sau alţii mi-au spus că sunt lider) [6] 

>   Sunt sensibil la culori [3] 

>   Mi-e greu să stau nemişcat mai mult timp [4] 

>   Pot să socotesc în minte cu uşurinţă [2] 

>   Când lucrez îmi place să categorisesc lucrurile după importanţa !or [8] 

>   Consider că am voinţă puternică şi că sunt independent [7] 

>   Matematica şi ştiinţele au fost materiile mele preferate în şcoală [2] 

>   Pot să tin ritmul cu un instrument de percuţie simplu când se cântă un cântec [5] 

>   Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o cameră video pentru a înregistra ceea ce 
văd în jur [3] 

>   Ceilalţi îmi cer câteodată să explic sensul cuvintelor pe care le folosesc când scriu sau 
când vorbesc [1] 

>   îmi place să port haine din materiale naturale [8] 

>   Sunt realist în privinţa punctelor mele tari şi slabe (datorită feedback-ului primit din 
diverse surse) [7] 

> Cele mai bune idei îmi vin când mă plimb, fac jogging sau desfăşor o activitate fizică [4] 

>   îmi place să mă joc cu jocuri de puzzle, labirint şi alte jocuri vizuale [3] 

>   Prefer să joc Monopoly sau bridge decât să joc jocuri video, să fac pasienţe sau să joc alte 
jocuri de unul singur [6] 

>   Ascult frecvent muzică la radio, casetofon, etc [5] 

>   Visez mult noaptea [3] 



 

                   

>  Ca elev, am învăţat mai uşor la engleză, ştiinţe sociale şi istorie decât la matematică şi 
ştiinţe [1] 

> Prefer să petrec un week-end singur la o cabană în pădure decât într-o staţiune modernă 
cu multă lume în jur [7] 

>   Îmi place să cos, să ţes, să cioplesc, să fac tâmplărie sau alte activităţi manuale [4] 

>   Câteodată mă surprind mergând pe stradă fredonând [5] 

>   Mă orientez uşor în locuri necunoscute [3] 

>   Când conduc pe autostradă sunt mai atent la ce scrie pe pancarte decât la peisaj [1] 

>   Mă simt bine în pădure [8] 

>   îmi place să joc jocuri care necesită gândire logică [2] 

>   îmi place să-i învăţ pe alţii (indivizi sau grupuri) ceea ce ştiu eu să fac [6] 

>   Simt nevoia să ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele [4] 

>   îmi place să desenez sau să mâzgălesc [3] 

>   îmi place să mă implic în activităţi legate de munca mea, biserică sau comunitate, care 
presupun prezenţa unui număr mare de oameni [6] 

>   îmi place să fac mici experimente (ex. "Ce-ar fi dacă aş dubla cantitatea de apă pe care o 
torn la rădăcina trandafirului în fiecare săptămână?") [2] 

>   Pot să răspund la atacuri cu argumente [7] 

>   Cânt la un instrument muzical [5] 

>   La şcoală, geometria mi s-a părut mai uşoară decît algebra [3] 

>   Mintea mea caută structuri, regularităţi, secvenţe logice în jur [2] 

>   Recent am scris ceva ce m-a făcut să mă simt mândru sau a fost apreciat de ceilalţi [1] 

>   Weekend-ul ideal este o ieşire în natură [8] 

>   Mă simt bine în mijlocul mulţimii [6] 

>   Cred că aproape orice are o explicaţie raţională [2] 

>   Am un hobby pe care nu-l dezvălui altora [7] 

>   Prefer să-mi petrec timpul liber în natură [4] 

>   Mă interesează progresele din ştiinţă [2] 

>   Sunt foarte bun bucătar [8] 

>   Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal când vorbesc cu alţii [4] 

>   Viaţa mea ar fi mai săracă dacă n-ar fi muzica [5] 



 

                   

>   Uneori gândesc în concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez în cuvinte sau în 
imagini [2] 

>   Conversaţia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit [1] 

>   Am câteva scopuri importante în viaţă, la care mă gândesc în mod regulat [7] 

>   în camera mea trebuie să fie o floare [8] 

>   îmi   place   "Montagne   russe"   (roller   coaster)   şi   alte   experienţe   fizice 
asemănătoare [4] 

Însumaţi de câte ori aveţi fiecare număr şi treceţi cifra în dreptul numărului corespunzător. 
Scorurile cele mai ridicate indică inteligenţele d-voastră predominante. 

1_____; 2_____; 3_____; 4____; 5____; 6_____; 7____; 8_____; 

 

Notă: Pentru acest exerciţiu inteligenţele au fost numerotate în felul următor: 

1.   Verbală / lingvistică 

2.   Matematică / logică 

3.   Vizuală / Spaţială 

4.   Corporală / kinestezică 

5.   Ritmică / Muzicală 

6.   Interpersonală 

7.   Intrapersonală 

8.    Naturistă 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Bennett, B., Rohlheiser-Bennett, C. & Stevahn, L. (1991). Cooperative Learning: Where Heart 
Meets Mind. 

2. Gardner, Howard, (2006) Inteligențe Multiple, Editura Sigma. 

3. Johnson, D.W., & Johnson, R. (1989). Cooperation and Competition. Edina, MN.: 
Interaction Book Company. 

4. Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E. (1993). Circles of Learning Cooperation in the 
Classroom. Edina, MN, Interaction Books Company. 



 

                   

5. Kagan, S. (1992). Cooperative Learning. San Juan Capistrano, California, Kagan 
Cooperative Learning. 

6. Ogle, D.M. (1992). Developing problem solving through language arts instruction. In 
C.Collins & J.N.Mangieri (Eds.), Teaching thinking: an agenda for the 21st century . Hillsdale, 
N.J. Lawrence Erlbaum Associates. 

7. Richardson, J. (1996). Leading the way to the cooperative school. School team innovator. 
December 1996/January 1997. 

8. Steele, J.L., & Meredith, K.S. (1995). Democratic Pedagogy National Staff Development Manual. 
Orava Foundation for Democratic Education, Bratislava, Slovakia. 

9. Temple, C., D. Ogle, A. Crawford, and P. Freppon (2005,). All children read. Boston: 
Allyn and Bacon.  



 

                   

                                                             

 

 

 

 

Modul 3 - Consilierea educaţională  

 

1. În loc de introducere…   

 

„Educaţia este abilitatea de asculta aproape orice lucru,  

fără să-ţi pierzi răbdarea sau încrederea în tine şi în ceilalţi.” 

Robert Frost 

 

 

“Odată, pe când se plimba prin pădure, un tânăr a găsit un vultur. L-a adus acasă şi l-a pus să 
trăiască laolaltă cu găinile, de la care a învăţat cum să mănânce ca o găină şi cum să se 
comporte ca o găină. 

Într-o zi, un iubitor de natură trecu pe acolo şi îl întrebă pe tânăr de ce un vultur, regele 
zburătoarelor, trăieşte în curtea păsărilor, laolaltă cu găinile. 

„Odată ce i-am dat mâncare pentru găini şi l-am obişnuit să fie o găină, nu a învăţat să 
zboare”, i-a răspuns tânărul. „Se comportă ca o găină, aşa că nu mai e un vultur”. 

Iubitorul de natură a insistat: ”Are, fără îndoială, o inimă de vultur, şi poate cu siguranţă să 



 

                   

înveţe să zboare”. 

 

Tot vorbind despre asta, cei doi bărbaţi s-au hotărât să vadă dacă e posibil. Iubitorul de 
natură a luat cu grijă vulturul în braţe şi i-a zis: „Locul tău e în cer, nu pe pământ. Desfă-ţi 
aripile şi zboară !” Vulturul nu ştia ce se întâmplă, nu ştia cine e cel care l-a luat în braţe şi, 
văzând cum găinile ciugulesc boabe, s-a năpustit lângă ele. 

Fără să ţină seama de întâmplare, a doua zi, iubitorul de natură l-a luat pe vultur cu el pe 
acoperiş şi i-a spus: ”Eşti un vultur. Desfă-ţi aripile şi zboară !”. Dar vulturul era speriat. Îi 
era teamă de toate: de el, de lume… Nu dorea decât să se reîntoarcă în curtea păsărilor.    

În a treia zi, iubitorul de natură s-a trezit devreme, a scos vulturul din curtea păsărilor şi l-a 
luat cu el pe vârful unui munte. Acolo, a ridicat vulturul deasupra capului şi i-a zis: „Eşti un 
vultur. Locul tău e pe cer, dar şi pe pământ. Desfă-ţi aripile şi zboară!”. 

Vulturul a privit roată, a aruncat o privire spre curtea de păsări, apoi spre cer. Tot nu zbura. 
În cele din urmă, iubitorul de natură l-a ridicat spre soare. Vulturul  începu să tremure uşor şi 
îşi deschise aripile. Cu un strigăt de triumf se înălţă spre soare. 

Se prea poate ca vulturului să i se facă dor de găini, poate chiar mai trece pe la curtea de 
păsări din când în când. Dar, din câte ştim, nu s-a reîntors nicicând la viaţa de găină. Era un 
vultur, chiar dacă dusese o viaţă de găină. 

Asemenea unui vultur, şi un om, chiar dacă a fost învăţat să se considere altceva decât este în 
realitate, poate reînvăţa cine este cu adevărat, poate lua decizii conforme cu natura sa, poate 
deveni un învingător.”  

(Povestea vulturului, James Aggrey) 

 



 

                   

2. Consilierea educaţională   

 

„Dacă eu sunt consilier, atunci voi cunoaşte obiectivele şi teoriile consilierii, limitele acesteia,  

voi învăţa şi voi experimenta abilităţi de consiliere şi voi fi guvernat de codul etic în acţiunile mele.”  

Pete Sanders 

 
 
Consilierea presupune existenţa unei persoane care are temporar sau  permanent rolul de 
consilier şi care oferă sau acceptă în mod explicit să acorde timp, atenţie şi respect uneia sau 
mai multor persoane, cu rolul temporar de client. Sarcina consilierii este de a oferi clientului 
oportunitatea de a explora, descoperi şi clarifica moduri de a trăi valorificându-şi resursele, 
ceea ce conduce la sentimentul de bine interior, îndreptându-se spre o cât mai bună 
existenţă. (Asociaţia Britanică pentru Consiliere, 1991) 

Consilierea este o activitate care este iniţiată de o persoană care caută ajutor. Oferă 
oportunitatea clientului de a identifica ceea ce-l perturbă, de a se autoexplora şi de a se 
înţelege. Procesul de consiliere îl va ajuta să-şi identifice gândurile, emoţiile şi 
comportamentele, care conştientizate fiind, îl fac să se simtă plin de resurse şi să hotărască 
schimbarea. (Janice Russel, Graham Dexter, Tim Bond, 1992) 

Conceptul de consiliere este prezent în multe domenii, cum ar fi: juridic, economic, religios, 
imobiliar, afaceri, management, psihologic, educaţie, etc. De aici s-au dezvoltat şi diferite 
tipuri de consiliere: informaţională, educaţională, de dezvoltare personală, suportivă, 
vocaţională (de carieră sau OSP), de criză (asistarea psihologică a persoanelor aflate în 
dificultate), pastorală. (Adriana Băban, 2001) 

 

 

 

Consilierea educaţională 

 este realizată de către orice cadru didactic pregătit în consiliere educaţională 

 are loc la clasă cu elevii, la diferite ore, dar în mod special, la ora de consiliere 

 presupune dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, a abilităţilor 



 

                   

interpersonale, a stilului de învăţare 

 

Consilierea psihologică 

 este realizată de psihologul/consilierul şcolar, în cadrul activităţilor de la cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică. 

 presupune desfăşurarea unor activităţi specifice (consiliere individuală, consiliere de grup, 
evaluare psihologică, programe de prevenire etc.), conform abilităţilor recunoscute 

 

În sens larg, consilierea şcolară reprezintă un proces intensiv de acordare a asistenţei 
psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional (profesori, 
părinţi, tutori şi autorităţi şcolare). Rolul consilierii este unul proactiv, ce presupune 
prevenirea situaţiilor de criză personală şi educaţională a elevilor. Consilierea şcolară se 
axează pe unitatea triadică: familie- copil- şcoală, în vederea desfăşurării unei educaţii 
eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii copilului. Consilierea psihopedagogică are 
drept obiectiv în şcoală dezvoltarea unui sistem coerent de scopuri în viaţă şi întărirea 
comportamentului intenţional. O persoană orientată spre scop este capabilă sa pună în 
acţiune modele alternative de comportament, să abordeze problemele de viaţă din 
perspective diferite, dar fără a se cantona rigid în anumite soluţii prefabricate. (Tomşa Ghe., 
2000) 

Vorbind despre consilierea şcolară (desfăşurată nu numai în cadrul şcolii), Ch. Patterson 
defineşte consilierea ca "un proces care implică o relaţie interpersonală între consilier şi unul 
sau mai mulţi clienţi (elevi, profesori, părinţi) cu care el foloseşte metode psihologice, bazate 
pe cunoaşterea sistematică a personalităţii umane, în încercarea de a îmbunătăţi sănătatea 
mintală a celor cu care se lucrează.” 

PRIN URMARE, IN PROCESUL DE CONSILIERE SE INCEARCA 
“PROVOCAREA” UNEI SCHIMBARI VOLUNTARE IN ATITUDINILE SI 
COMPORTAMENTUL CLIENTULUI, ASTFEL INCAT PERSOANA SAU 
GRUPUL „SA FUNCTIONEZE OPTIM DIN PUNCT DE VEDERE 

PSIHOSOCIAL”. (BABAN A., 2001) 
 

Consilierea este… (Hough M., 1998)  

 relaţie 

 formă specială de comunicare 

 implică ascultarea 

 previne situaţiile de criză – rol proactiv 

 persoană este ajutată de alta 



 

                   

 persoană ajută un grup de persoane 

 formă confidenţială de a oferi ajutor 

 bazată pe principiul dezvoltării personale  

 presupune „împuternicirea” (engl. „empowerment”) persoanelor care caută ajutor 

 înseamnă a-i ajuta pe alţii să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele 

 activitate efectuată de profesionişti 

 se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului 

 

Consilierea nu este… (Sanders P., 1999): o relaţie de prietenie, a avea grijă asemenea unui 
părinte, a trata pe cineva ca un doctor, a instrui sau a preda, a sfătui, a judeca, doar folosirea 
deprinderilor şi abilităţilor de consiliere. 

 

Trăsăturile definitorii ale consilierii educaţionale 

 Este un proces de dezvoltare 

 Are un rol de prevenire şi proactiv 

 Optimizează modul în care elevul relaţionează cu şcoala 

 Abordează diverse probleme ale subiectului consiliat (personale, educaţionale, sociale, de 
orientare şcolară şi profesională) 

 

Consilierea vocaţională / consilierea  în carieră: constă în îndrumarea (în principal, prin 
oferire de informaţii) elevilor în vederea alegerii unei forme de învăţământ, potrivit nivelului 
de pregătire atins anterior şi mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor profesionale şi 
personalităţii acestora. 

 

Obiectivele consilierii  educaţionale (A.Băban, 2001): 

 promovarea sănătăţii şi a stării de bine (acceptare de sine, relaţii pozitive cu ceilalţi, 
autonomie, control, sens şi scop în viaţă),  

 dezvoltarea personală (cunoaştere de sine, imagine de sine, decizii responsabile, 
controlul stresului, tehnici de învăţare eficientă, relaţionare interpersonală 

armonioasă, interculturalitate și diversitate, alegeri optime privind cariera),  

 prevenţie (afectivitatea negativă, neîncrederea în sine, comportamente cu risc,  

comportamente și atitudini discriminative față de etnia romă, conflicte 
interpersonale, dificultăţi de învăţare, disfuncţii somatice, situaţii de criză, inadaptare 



 

                   

socială). 
 

Toate persoanele sunt speciale şi valoroase pentru că sunt unice. Fiecare persoană este 
responsabilă pentru propriile decizii. “Clientul” (elevul, părintele, cadrul didactic, familia) 
„trebuie” să se simtă „împuternicit” (engl. empowered), să manifeste autonomie personală şi 
auto-înţelegere, „satisfăcut şi plin de resurse” (See Russell, apud Pete Sanders, 1999). Elevul este 

acceptat ca persoană, așa cum este el, şi tratat în consecinţă. Consilierea este în esenţă o 
relaţie permisivă. Consilierea se bazează pe modul de a gândi împreună cu cel consiliat. 

 

Caracteristicile relaţiei de consiliere (Pete Sanders, 1999) 

 sunt într-adevăr auzit- sentimentul că o altă persoană este real interesată de mine şi 
încearcă să mă înţeleagă, să mă asculte. 

 căldura – mă simt bine primit de cineva, ca şi când ei ar fi bucuroşi să mă vadă cu 
adevărat. 

 confidenţialitate-  este foarte important să mă simt în siguranţă, să fiu sigur că 
altcineva nu va afla ceea ce spun, astfel încât să mă simt jenat. 

 egalitate- îmi place să mă simt pe picior de egalitate cu altă persoană. Astfel 
consilierii nu se poartă ca şi cum mi-ar fi superiori, ca nişte “experţi” sau să aibă 
putere asupra mea. 

 non - judecare – nu-mi place să mă simt judecat sau să mi se spună ce să fac. Unii 
mă fac să mă simt ca şi cum aş fi făcut ceva rău. Prefer să mă simt acceptat ca 
persoană, astfel mă simt în siguranţă. 

 numai pentru oamenii cu probleme – Consilierea este pentru oamenii cu 
probleme. Eu nu am probleme, deci nu am nevoie de consilier. 

 fără limite – Dacă merg la consilier, voi putea să vorbesc despre orice cred eu că 
este important pentru mine. 

 plânsul – este O.K. să plângi când eşti supărat. Consilierea te ajută să-ţi exprimi 
emoţiile, sentimentele. 

 relaţia – Consilierea este o relaţie de ajutorare, de suport. Este ceva despre ceea ce se 
întâmplă între oameni. Fiecare relaţie are aspecte unice. Relaţia de consiliere este 
construită cu ajutorul instrumentelor de comunicare şi cunoaştere a vieţii cotidiene.  
Elevul furnizează propria experienţă de viaţă. 

 respect pentru elev/ părinte, încredere şi cooperare – Consilierul trebuie să 
înveţe să se raporteze adecvat la diferenţele culturale şi atitudinale care influenţează 
relaţia şi să le respecte. 

 responsabilitate pentru realizarea scopurilor fixate – “A fi 



 

                   

pregătit” şi aşteptările sunt factori importanţi în construirea relaţiei. 

 autodezvăluirea – elevul/ părintele, „expert în propria lui viaţă” este ajutat de 
consilier, „expert în strategii de consiliere” să se descoperă. Importantă este latura 
umană a consilierului.  

Toate aspectele legate de caracteristicile relaţiei de consiliere educaţională sunt analizate mai 
ales din perspectiva acceptării diversităţii şi a practicării comportamentelor interculturale, în 
ceea ce priveşte etnia romă, de exemplu: lipsa discriminării şi a etichetărilor, relaţionarea cu 
persoanele de altă etie, cunoaşterea intereselor, valorilor populaţiei rome, investigarea  
imaginii pozitive/ negative despre apartenenţa etnică, implcarea şi integrarea comunitară.  

 

Atitudini ale consilierului (Băban A., Petrovai, D., Consiliere şi Orientare, 2002):  

 acceptare necondiţionată,  

 empatia,  

 congruenţa (concordanţa dintre comportamentul său şi valorile, convingerile, 
emoţiile sale),  

 colaborarea,  

 gândirea pozitivă,  

 responsabilitatea,  

 respectul. 

 

Abilităţile ale consilierului (Băban A., Petrovai, D., Consiliere şi Orientare, 2002): 

 ascultarea activă (contact vizual, aprobarea, expresia adecvată a feţei, postura care să 
reflecte deschiderea) 

 observarea comportamentului verbal şi nonverbal al clientului; 

 abilitatea de adresa întrebări: deschise, închise, ipotetice; 

 oferirea de feed back; 

 furnizarea de informaţii clare, concrete, într-un limbaj accesibil; 

 parafrazarea, repetarea, sumarizarea. 

Pentru orele de consiliere, în relaţia cu clasa, din cadrul programului educațional SDS, apar în 
prim plan caracteristici ale “învăţătorului/ profesorului” de consiliere (Salomia, E., 
2003):  

 deschiderea sa către experienţe noi 



 

                   

 cunoaşterea de sine (să fie conştient de propriile scopuri, de propria 
motivaţie, de sentimentele, problemele, calităţile şi limitele sale); a nu te 
cunoaşte pe tine este echivalent cu incapacitatea de a crea situaţii de a se 
cunoaşte pe sine altcuiva 

 dorinţa de a-i ajuta pe alţii (este mai mult decât disponibilitate, este 
interesul conştient şi responsabil, grija faţă de celălalt) 

 capacitatea de a fi prezent emoţional, de a empatiza astfel încât copiii să fie 
stimulaţi să se dezvăluie 

 creativitatea şi simţul umorului sunt note de flexibilitate a personalităţii 
profesorului 

Toate acestea se constituie în invitaţia pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală a 

celor doresc să realizeze ora de consiliere în cadrul programului educațional SDS. 

Astfel, în timpul orelor de consiliere, elevii vor învăţa în principal, atitudini şi abilităţi: de 
a se cunoaşte şi înţelege pe sine şi de a-i cunoaşte şi înţelege pe ceilalţi, de a se accepta pe sine 

şi de a-i accepta pe ceilalţi aşa cum sunt (etnie romă, fără etichetări și discriminări, diversitate, 

diferențe, echitate), acceptarea necondiţionată, de a fi mai creativ, spontan şi autentic în 
relaţiile cu ceilalţi. Accentul cade nu pe ce face el la un moment dat, ci cum se simte, cum face 
faţă acelei situaţii şi apoi cum extrapolează strategiile tocmai cele experimentate şi exersate la 
situaţiile reale din viaţa de zi cu zi. 

Se ştie că ora de consiliere sau activitatea de consiliere educaţională este o “altfel de oră”, una 
deosebită, care are un anumite caracteristici. Ce o face să fie mai specială decât alte ore? 
Atitudinea, metodele, strategiile de lucru folosite, atmosfera creată, răspunde direct nevoilor 
elevilor,trăirea experienţelor personale, relaţia dintre profesor şi elevi, subiectele propuse. 

Principalele obiective practice ale activităţii eficiente de consiliere sunt: dezvoltarea conţiinţei 
de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană, dezvoltarea responsabilităţii sociale, 
exprimarea şi experimentarea a cât mai multe sentimente, comportamente, conştientizarea şi 
acceptarea propriilor sentimente; oferirea unei posibilităţi optime de intercunoaştere, exersarea 
unor tehnici de învăţare eficientă şi management al învăţării, optimizarea capacităţilor de 
relaţionare şi comunicare, creşterea încrederii în sine şi exersarea strategiilor de rezolvare a 
situaţiilor conflictuale, dezvoltarea abilităţilor de planificare şi alegerea carierei. 

Ora de consiliere răspunde următoarelor nevoi ale elevilor: cunoaştere şi autocunoaştere, 
înţelegere, încredere în sine, de educare a atitudinii în faţa schimbării, afectivitate şi sprijin, 
confidenţialitate, învingere a timidităţii, de formare a abilităţilor solicitate pe piaţa muncii, 
informare şi comunicare liberă pe probleme actuale, respect şi apreciere din partea celorlalţi, 
echilibru emoţional, dezvoltarea capacităţilor de  rezolvare a conflictelor, de implicare şi 
recunoaştere a rolului în comunitate (de exemplu, Sunt rom/ romă este o bucurie sau o 
tristeţe?, Am speranţa pentru un trai mai bun?, Vreau să relaţionez bine cu celelalte persoane 
din comunitate, să mă integrez? Doresc că achiziţionez noi tehnici de învăţare pentru a face 
faţă cerinţelor şcolii şi nu să abandonez?, Mi-am propus să am mai multă încredere în mine, 



 

                   

şi să fac faţă discriminărilor cu care mă confrunt?, etc. ). 

Profesorul este solicitat în două direcţii: proiectarea orei şi relaţia cu copiii din clasă, cu părinţii 
acestora. În  proiectarea şi desfăşurarea activităţii se va ţine seama de faptul că intervenţiile 
cadrului didactic vor fi minime (exprimată procentual intervenţia acestuia într-o oră este de 
aproximativ 20%, iar elevii 80%), dar în momentele importante ale orei, învăţătorul este cel 
care provoacă, facilitează, propune. Deci, o bună parte din responsabilitatea orelor de 
consiliere, le revine elevilor, modului în care aceştia acceptă propunerile cadrului didactic de 
dezvoltare personală.  

 



 

                   

 

3. Încrederea în sine. Stima de sine   

 

„Când eşti mulţumit să fii pur si simplu tu însuţi/ însăţi şi să  

nu te compari cu ceilalţi, toţi te vor respecta.”  

Lao Tzu 

 

În strânsă legătură cu imaginea de sine se află încrederea în sine (engl. „self-confidence”), şi 
stima de sine (engl. „self-esteem”), dimensiuni fundamentale pentru orice fiinţă umană. Se 
referă la abilitatea de gândi şi simţi pozitiv despre sine sau, altfel spus, cât de “buni” ne 
considerăm în raport cu pretenţiile noastre şi cu ceilalţi. O stimă de sine pozitivă şi realistă 
dezvoltă capacitatea de a lua decizii responsabile şi abilitatea de a face faţă presiunii grupului. 
Stima de sine se bazează pe încrederea în sine, definită de specialişti ca un reper, un „stâlp de 
susţinere şi motivare” a acţiunilor noastre. Ele se află în strânsă interdependenţă, „hrănindu-
se” una pe cealaltă.  

Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. (A. 
Băban, 2001) Asfel, succesele şi eşecurile din copilărie legate de imagine de sine, încredere în 
sine, aspiraţii, valori, interese ca etnie romă, securitate şi stabilitate (hrană, adăpost, mediu 
conflictual/ non-conflictual),  precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea definesc 
imaginea pe care o are copilul despre el şi despre etnia romă.  

Elevii cu stimă de sine pozitivă (A. Băban, 2001):  

 îşi asumă responsabilităţi (“Pot sa fac acest lucru.”) 

 se comportă independent (“Mă descurc şi singur”) 

 sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru de mine că…”) 

 realizează uşor sarcini noi (“Sunt convins că o să-mi iasă asta…”) 

 îşi exprimă cu uşurinţă emoţiile plăcute şi neplăcute (“îmi place de mine aşa cum 
sunt…”, Sunt supărat că…”) 

 oferă ajutor şi spijin celorlalţi. 



 

                   

 îşi asumă greşelile, ele sunt uneori, „portalul descoperirilor” 

 

Elevii cu stimă de sine scăzută (A. Băban, 2001):  

 sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi („Nu sunt bun de nimic… Sunt rom, toţi mă 
subapreciază, nu voi reuşi niciodată…”) 

 evită să se implice în sarcini noi („Nu voi fi în stare să fac asta, nu ştiu cum…”) 

 se simt nevaloroşi şi neiubiţi ( „Nimeni nu mă place şi ştiţi de ce…”) 

 îi blamează pe ceilalţi pentru realizările lor („Nu merita, dar a ţinut profesorul cu el…”) 

 pretind că sunt indiferenţi emoţional („Nu mă interesează că am luat 4 la istorie…”, „Şi 
ce dacă toată lumea râde de mine, sunt rom…”) 

 sunt uşor influenţabili („Prietenii mei cred că e bine să fumezi..”, „Mai bine nu învăţ să 
scriu să citesc, aşa fac romii…) 

 

“O mare cantitate de talent este pierdută în lume din cauza absenţei curajului. În fiecare zi 

dispar oameni a căror timiditate și lipsă de încredere în sine îi împiedică să facă un prim 
efort.” (Sydney Smith) 

O persoană care are stimă de sine ilustrează atitudinea de bază: eu sunt OK – tu eşti OK. 
Stima de sine este decisivă pentru a scoate la iveală ceea ce este mai bun în tine sau în ceilalţi. 
Stima de sine nu este constantă. Ea este influenţată de succesele şi eşecurile din viaţă.  

Poţi să lucrezi permanent asupra stimei de sine. Vei dobândi stima de sine dacă vei învăţa să 
te priveşti pe tine însuţi pozitiv, să te placi şi să înveţi să-ţi vezi şi să-ţi apreciezi punctele tari 
şi să le accepţi sau să le corijezi pe cele mai puţin bune.. Dacă faci acest efort, acesta va fi 
apreciat de ceilalţi, iar tu poţi fi mîndru de tine. Dacă nu ai stimă de sine, nu vei fi capabil să-i 
faci pe alţii să aibă stimă de sine. De asemenea, omul care capătă încredere în el, capătă 
încrederea celorlalţi. (Hasidic Saying). Încă din 1532, Francois Rabelais, specialist în educaţie 
afirmă că „valorezi, atât cât te apreciezi”.  

 

 

Când stima de sine este ridicată, optimă sau când te simţi OK cu tine, ai anumite sentimente 
şi experienţe pozitive: fericire şi optimism, sentimentul succesului, energie şi performanţă la 
un nivel înalt, interesul pentru noi provocări – încredere în viitor, încredere în sine şi în 
ceilalţi, implicare şi simţul responsabilităţii. 

De asemenea încrederea în sine te ajută să: reprezinţi ceva pentru sine, reprezinţi ceva pentru 
ceilalţi, obţii rezultate, îi inspiri pe cei din jur, vezi şi folosesti posibilităţile ce ţi se oferă, 
stabileşti obiective, trăieşti din plin în prezent. “Cu cât mai repede vei avea încredere in tine, 
cu atât mai repede vei ştii cum să trăieşti.” (J. W. Goethe). Atunci când stima de 



 

                   

sine este scăzută, când nu te simţi OK, ai o serie de experienţe şi sentimente negative. 
Inadecvare, frustrare şi dezamăgire, rivalitate şi neîncredere, nivel scăzut al energiei şi al 
performanţelor, sentimentul de vinovăţie, teama de viitor. Cu cât  este mai scazută stima de 
sine, cu atât mai probabil este ca tu să: vezi probleme peste tot, distrugi relaţiile cu alte 
persoane, te pui în imposibilitatea de a obţine rezultate, distrugi prezentul şi din această cauză 
îţi distrugi viaţa. 

 

Tabelul de mai jos te poate ajuta să devii conştient de comportamentul tău şi te va inspira să 
arăţi un comportament OK şi să eviţi comportamntul care nu este OK. (Modulul de Dezvoltare 
Personală, Proiectul I.C.C., 2000/2001): 

Persoanele cu stimă de sine îşi asumă 
responsabilitatea pentru vieţile lor şi caută să 
creeze o viaţă bună pentru ei şi pentru 
ceilalţi. Ei/ele: 

 Trăiesc în prezent fără să se simtă 
vinovaţi sau să se teamă 

 Văd problemele ca pe provocări 

 Îşi cunosc punctele tari şi punctele slabe 

 Sunt toleranţi 

 Se adaptează uşor la noile situaţii 

 Se bucură sincer de succesele celorlalţi 

 Sunt orientaţi către viitor şi fac tot ce pot 

 Au iniţiative 

 Sunt buni şi îi ajută pe alţii  

 Sunt controlaţi de propriile convingeri 

 Schimbă regulile, deciziile şi principiile 
atunci când e cazul 

 Admit şi învaţă din propriile greseli 

 Îi corectează pe ceilalţi fără să-i rănească 

 Nu se etichetează pe sine sau pe ceilalţi 

 Sunt cooperanţi  

 Au cerinţe înalte faţă de sine şi faţă de 
ceilalţi 

Persoanele cu stimă de sine scăzută se 
lasă duşi de curent şi se simt victimele celor 
din jur, nu îşi asumă responsabilitatea. 
Ei/ele: 

 Trăiesc în concordanţă cu ceea ce cred 
ceilalţi despre ei  

 Cred că nu pot să-şi influenţeze propria 
dezvoltare 

 Le este teamă de provocări 

 Sunt controlaţi de reguli, principii şi 
înclinaţii 

 Adesea joacă rolul martirului 

 Controleză totul şi fac adeseori abuz de 
putere 

 Adesea sunt invidioşi 

 Merg pe căile bătătorite 

 Adese se critică pe ei înşişi si pe ceilalţi 

 Se simt vinovaţi şi îi învinovăţesc pe 
ceilalţi 

 Evită să acţioneze de teamă să nu fie 
criticaţi 

 Le este teamă de viitor 

 Adesea vorbesc despre vremurile bune 
de altadată 



 

                   

 Nu-i învinovăţesc pe ceilalţi 

 Sunt centraţi pe propriul succes şi nu pe 
eşecurile celorlalţi 

 Au abilitatea de a face ceea ce este mai 
bine 

 Nu se tem de competiţie 

 Îşi dezvoltă propriile capacităţi şi abilităţi 

 Au întotdeauna ceva drăguţ de spus 
despre ceilalţi 

 Încearca să profite de ceilalţi 

 Nu acceptă greşelile celorlaţi 

 Au întotdeuna explicaţii pentru proriiile 
greşeli 

 Fură ideile altora  

 Sunt maliţioşi 

 Fac promisiuni fără a se ţine de cuvânt 

 Se mint pe sine şi pe ceilalţi 

 Ascund informaţii 

 Vorbesc despre ceilalţi în loc să vorbescă 
despre ei înşişi 

 

 

 

 



 

                   

4. Comunicarea eficientă  

 

 

„Este competenţa înţelepciunii să vorbească  

şi este privilegiul înţelepciunii să tacă.”  

Oliver Wendell Holmes (1809 - 1894) 

 

De-a lungul vieţii, chiar din momentul în care copilul ţipă, omul se angajează într-o 
interacţiune socială. De fapt, de fiecare dată când întâlnim o altă fiinţă umană are loc o 
interacţiune socială. Comunicarea reprezintă trecerea informaţiei de la o persoană la alta. 
Informaţia poate fi orice, de la o strâmbătură adresată unui prieten până la o dizertaţie 
complexă, fiecare exprimând altceva. (Nicky Hayes, Sue Orell, 1997). 

Comunicarea verbală presupune utilizarea limbajului. Acesta ne permite să comunicăm 
simbolic şi să ne referim al evenimente sau obiecte care nu sunt prezente. Comunicarea 
nonverbală şi paraverbală (contactul vizual, expresia facială, poziţia, gestul, atingerea, 
proximitatea, îmbrăcăminte) implică utilizarea unei varietăţi de indicii pentru a transmite 
informaţii. În interacţiunea socială, comunicarea nonverbală inconştientă apare extrem de 
des. 

I.Radu (1994) consideră comunicarea în domeniul educaţional ca un proces prin   care un 
individ aflat într-un anumit spaţiu şi timp îşi însuşeşte experienţa referitoare la datele şi 
evenimentele ambianţei de la un alt individ, folosind elementele de comunicare care le sunt 
comune (repertorii de comunicare). Comunicarea nu poate avea loc decât în condiţiile unei 
minime congruenţe a celor două repertorii. Sporirea progresivă a părţii comune a celor două 
repertorii constituie un proces de învăţare pe termen lung. 

Putem vorbi de relaţii de comunicare directe, personalizate, imediate, aici şi acum şi relaţii 
de comunicare indirecte, mediate prin scris sau mijloace audio vizuale. (C. Nedelcea, P. 
Dumitru , 1999). De Vito (1988) consideră cinci scopuri esenţiale ale comunicării: 
descoperirea personală, descoperirea lumii externe, stabilirea relaţiilor cu sens, schimbarea 
atitudinilor şi comportamentelor, joc şi distracţii. 

Activitatea de comunicare îl transformă pe om, dintr-un simplu subiect într-un actor capabil 
să acţioneze “asupra“ şi nu numai de “a fi în”. Ilustrative din acest punct de vedere sunt 



 

                   

experiementele făcute pe copiii care provin din clase sociale favorizate şi defavorizate (B. 
Bernstein, 1975), prin care se demonstrează că apartenenţa la o anumită clasă a copiilor are 
influenţă asupra achiziţiei limbajului.  

“Când copilul învaţă să vorbească, învaţă şi codurile specifice care reglează actele sale 
verbale, îl învaţă cerinţele structurii sociale” (E. Păun), dobândind un anumit cod 
sociolingvistic: elaborat – limbaj formal sau restrâns – limbaj comun, care-i asigură reuşita 
şcolară sau mai târziu reuşita socială. 

 

Comunicarea eficientă are caracteristicile: (C. Nedelcea, P. Dumitru, 1999)  

 porneşte de la datele realităţii concrete, prezenţa situaţiei 

 congruenţa dintre mesaje verbale şi nonverbale 

 acordarea feedback-ului reciproc  

 efect de autoreglare asupra conduitei personale-homeostazie comportamentală 

 facilitarea conştientizării de sine 

 adaptarea creativă a persoanei 

 

 

O astfel de comunicare este esenţial “a se întâmpla” în lucrul cu copiii, acasă, la şcoală, unde 
relaţia profesori-elevi, elevi-elevi, elevi-părinţi, părinţi-profesori, să fie una “prezentă”, adică 
bazată pe o atitudine deschisă, activă, empatică, caldă, unul faţă de celălalt, dar şi pe un 
contact autentic cu realitatea umană.  

Considerăm importantă comunicarea nonverbală pentru o relaţie eficientă şi o comunicare 
autentică. Asigurarea feedback-ului în cadrul comunicării verbale se realizează prin mijloace 
nonverbale, cum ar fi mimica, contactul vizual, gesturile, postura, distanţa, contactul 
corporal, pantomimica, aspectul exterior, aspectele paralingvistice (tonul vocii, înălţimea 
sunetelor, rapiditatea vorbirii, accent, topică, alegerea timpurilor şi modurilor verbale etc). 

Prin intermediul ascultării active se comunică respect pentru ceea ce gândeşte sau simte 
interlocutorul şi se transmite mesajul non-verbal că acesta este înţeles şi este o peroană 
importantă. 

 

Ce puteţi face pentru a asculta activ… 

 Lăsaţi-i/le să vorbească (nu întrerupeţi, nu oferiţi sugestii, nu vorbiţi despre 
sentimente sau probleme similare din experienţa dvs. sau ajutaţi-i când se opresc). 

 Prindeţi ideea principală şi puneţi-vă în situaţia celuilalt (angajaţi-vă în înţelegerea 
celui care 



 

                   

vorbeşte, puneţi-vă în locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ceea ce 
trece). 

 Puneţi întrebări pentru a putea înţelege mai bine (Intrebări clarificatoare: vrei să spui 
că...?). 

 Verificaţi dacă aţi înţeles (revedeţi cele mai importante gânduri şi sentimente ale celui 
cu care vorbiţi, fără a fi de acord sau a dezaproba). 

 Evitaţi etichetările şi prejudecăţile, nu discriminaţi prin cuvinte, gesturi, atitudini. 

 Provocaţi-l/o să se exprime (întrebaţi-l dacă mai există ceva ce ar vrea să spună). 

 Fiţi “deschizători de uşă” (prin invitaţii simple, necoercitive la discuţii). 

 Aveţi un comportament adaptat (stabilirea contactului vizual confortabil şi constant, 
fără a încrucişa braţele, a sta la acelaşi nivel cu vorbitorul–jos sau în picioare, 
păstrarea distanţei optime, indicaţii ale înţelegerii: aha, da, înţeleg, mişcarea capului, 
formulări scurte). 

 Citaţi fragmente sau formule din conversaţie, care exprimă reflecţii (repetarea ideii de 
bază care tocmai a fost enunţată. “Dacă înţeleg, lucrul care te enervează este...?” 

 Vorbiţi despre emoțiile și sentimentele pe care le trăiţi (repetarea unui cuvânt care 
exprimă un sentiment pentru a fi auzit şi acceptat la nivel emoţional: “Te simţi 
trădat...”). 

 Exprimaţi-vă dorinţele (“Mi-aş dori să poţi pune laolaltă toate piesele componente 
ale construcţiei tale din nou”). 

 Folosiţi întrebări cu final deschis (“Ce crezi că ţi-ar spune, dacă i-ai lăuda 
comportamentul...”). 

 Rezumaţi (Similar cu citarea unor fragmente, cu mai multe informaţii dintr-o parte 
mai mare a conversaţiei, să fie scurtă şi să nu conţină propriile noastre concluzii, să 
includă numai informaţii oferite de vorbitor). 

 

Reguli pentru ascultarea activă: focalizează-te pe vorbitor, acordă atenţie emoţiilor 
vorbitorului, ia în considerare sentimentele prietenoase şi neprietenoase, arată că înţelegi ce ţi 
se spune, fii un ascultător “dificil”, nu eticheta vorbitorul. 

 

Un bun ascultător are în vedere: contactul vizual, gesturi de aprobare, atitudine adecvată 
contextului, crearea unei ambianţe liniştite, postura, spaţiu potrivit pentru ascultare, expresii 
de încurajare, întrebări repetate, rezumare a esenţialului, să se asigure că înţelege la ce se 
referă celălalt. 

 



 

                   

Un rău ascultător: ascultă cu intermitenţe, ascultă sub influenţa prejudecăţilor, ascultă, dar 
nu îl preocupă, priveşte, dar nu ascultă, gândeşte că efortul de a asculta e prea mare, se simte 
ofensat de interlocutor, ascultă şi ia notiţe, ascultă preocupat de subiect şi neglijând persoana, 
ascultă, fiind perturbat de alţi factori. 

Formele comunicării: verbală- 7%, paraverbală- 38% (expresivitate, accent, intonaţie, topică), 
nonverbală- 55% (mimica, gesturile, postura). 

 

 

1. Nu poţi să nu comunici. 

2. Comunicarea presupune cunoaştere şi stimă de sine. 

3. Comunicarea presupune cunoaşterea nevoilor, intereselor 

și valorilor celuilalt. 

4. Comunicarea presupune mesaje verbale şi non-verbale. 

5. Comunicarea presupune exprimarea emoţiilor. 

6. Comunicarea presupune a oferi şi a primi feed-back. 

7. Comunicarea presupune conştientizarea stadiilor unei 
relaţii. 

8. Comunicarea presupune ascultare activă. 

9. Conflictele sunt naturale în comunicare. 

10. Comunicarea presupune asumarea rezolvării conflictelor. 

 

Asertivitatea este abilitatea de a ne exprima emoţiile, ideile, părerile, convingerile fără a ataca 
drepturile celorlalţi. Portretul asertivităţii:  

 comunicarea directă, deschisă şi onestă, care ne face să avem încredere în noi şi 
să câştigăm respectul prietenilor şi colegilor 

 exprimarea emoţiilor şi gândurilor într-un mod în care ne satisfacem nevoile şi 
dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului 

 iniţierea, menţinerea şi încheierea conversaţiei într-un mod plăcut 

 împărtăşirea opiniilor şi experienţelor cu ceilalţi 

 exprimarea emoţiilor negative, fără a te simţi stânjenit sau a-l ataca pe celălalt 

 solicitare de cereri şi refuzul de cereri 

 exprimarea emoţiilor pozitive (bucuria, mândria, afinitatea faţă de cineva, atracţia) 

Decalogul 
comunicării sau 

10 principii  

ale  

comunicării 
eficiente 

(A. Băban, 2001) 

 

 



 

                   

 oferirea de complimente şi acceptarea acestora 

 a spune NU fără a te simţi vinovat sau jenat 

 recunoaşterea responsabilităţii faţă de ceilalţi 

 respectarea drepturilor celorlalte persoane (A. Băban, 2001) 

 

Am dreptul să…mă respect pentru cine sunt şi pentru ceea ce fac, decid care sunt priorităţile 
mele şi cum îmi stabilesc obiectivele personale, am propriile valori, credinţe, le spun celorlalţi 
cum doresc să fiu tratat, mă răzgândesc şi să greşesc fără să fiu ridiculizat, am relaţii sociale 
pozitive, în care să mă simt în siguranţă şi respectat(ă), spun „NU” , să refuz ceva atunci 
când ştiu că nu mi se potriveşte, fără să mă simt vinovat(ă), cer informaţii, atunci când mă 
intereseză ceva, fiu ascultat(ă) şi luat(ă) în serios, fiu fericit(ă). 

Adesea, unul dintre motivele pentru care cineva evită să se comporte asertiv este teama de 
consecinţe: că ceilalţi nu ne vor mai prefera şi că vom fi respinşi. La fel ca alte temeri 
personale, şi acestea se dovedesc a fi neadevărate şi nejustificate. Cea mai bună cale de a face 
faţă gândurilor negative de acest tip este tocmai alegerea asertivităţii. 

 

 

Cauzele conflictelor: deficite de învăţare (nu ştim cum să ne comportăm în anumite 
situaţii), frustrările (lupta pentru satisfacerea unor trebuinţe neîmplinite), 
incompatibilitatea între: obiective- trebuinţe- interese- norme- valori, superstiţii, 
generalizări, prejudecăţi (rigidităţi de raportare la unele situaţii), deficite de comunicare 
(la nivel personal, interpersonal sau grupal). 

 

Rezolvarea conflictelor-stiluri personale 

 Circumspect: evită confruntarea, ignoră cearta sau dă înapoi 

 Adaptativ: comportament amabil, cooperativ, chiar dacă este împotriva 
scopurilor sale 

 Câştig/ Pierd: se confruntă şi e agresiv, doreşte să câştige cu orice preţ, vrea 
să arate că este cel mai bun 

 Compromis: important este ca fiecare să-şi atingă scopurile de bază şi să 
menţină relaţii bune 

 Rezolvare de probleme sau câştig/ câştig: ambele părţi sunt legitime şi 
importante, acordă respect pentru sprijin reciproc şi este dispus la cooperare 

 



 

                   

Conflictul abordat din perspectiva unei teorii a comunicării, ca rezultat al unui deficit la 
nivelul relaţiei de comunicare se concretizează în trei tipuri principale de răspunsuri 
neadecvate: blocajul sau imposibilitatea de a comunica, un răspuns timid sau un răspuns 
agresiv (rol de protecţie). Din această perspectivă, în lucrul cu copiii romi şi familiile lor, un 
important obiectiv este reducerea conflictelor şi creşterea gradului de adecvare a comunicării 
prin dezvoltarea personală şi optimizarea comportamentală. Conflictul, pe lângă forţa 
distructivă pe care o are, poate deveni o şansă pentru maturizare şi pentru învăţare! Prin 
încredere în sine, iniţiativă, toleranţă şi respect se poate crea imagine pozitivă despre 
apartenenţa etnică. Cunoscând elementele de mediere a conflictului, putem decide asupra căii 
înţelepte de acţiune: devenim RESPONSABILI  pentru consecinţele acţiunii noastre. 

 

 



 

                   

5. Motivaţia pentru învăţare  

 

„Dacă nu ştii în ce port vrei să ajungi,  

nici un vânt nu este favorabil.”  

Seneca 

 

Astăzi a-i învăţa pe alţii cum să înveţe nu mai înseamnă a-i teroriza cu munţi de cunoştinţe, 
pe care oricum îi uită în proporţie de 70- 90%, în primele 3-5 zile, ci de a-i învăţa cum să 
înveţe, să facă ceva nou, să dobândească strategii de învăţare într-o formă concentrată şi 
esenţializată, să fie motivaţi să înveţe.  

Dacă „entuziasmul este electricitatea vieţii” (G. Parks, 2005), atunci motivaţia, în termeni 
metaforici, reprezintă „electricitatea” care „mişcă motoarele sofisticate” ale învăţării în procesul 
educaţional. Important este să înţelegem şi să acţionăm. Cum procedăm pentru a accesa acel 
optim motivaţional, invocat de specialişti? Care este intensitatea potrivită pentru a reuşi? 

De multe ori auzim sau nu, de la elevii noştri remarci de genul: „este greu, acasă nu am ce 
mânca, mama şi tata beau şi se bat”, „nu-mi place că sunt umilit de colegii mei, mă fac rom, 
nici nu mai pot să învăţ”, „mă enervează, n-o să mai vin la şcoală”, „nu mă atrage deloc”, 
„nu-mi va folosi niciodată”, „şi, care-i scopul”, „teorie, teorie, teorie, m-am săturat”, „adios, 
şcoală”, „sunt rom, oricum nu voi reuşi”, „m-a pierdut de elev/elevă”, „nu mă mai 
interesează deloc ce se întâmplă”, etc. sau „super”, „am trăit o experienţă formidabilă”, „de 
mult nu a mai fost aşa cool la ore”, „în sfârşit, un prof/o profă...altfel, care mă valorizează, 
nu mă jigneşte, nu mă tratează discriminativ”, „nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu 
atenţie”, „am învăţat ceva practic”, etc. Ceea ce face diferenţa între aceste „comunicări” ale 
elevilor este motivaţia. Educaţia nu trebuie să doară sau să producă suferinţă, ci să placă, să 
fie de folos, să formeze cetăţeni responsabili, echilibraţi şi motivaţi spre acţiune şi schimbare. 
(apud. C. Ciucu, M. Staş, 2008)  

 

 

 

Studierea motivaţiei în şcoală a pornit din nevoia de a înţelege şi utiliza factorii subiectivi care 
explică fluctuaţiile de randament şcolar. Ne întrebăm, de exemplu, de ce un elev, care posedă 
abilităţi cognitive şi competenţe mult mai mari decât ceilalţi, poate avea rezultate mai mici 
decât un alt elev cu abilităţi mai reduse? Cum pot fi identificaţi factorii care 



 

                   

influenţează gradul de implicare a fiecărui elev? Cum putem cunoaște ce îi „mobilizează” pe 
fiecare? Cum poate fi stimulat un elev astfel încât el să obţină un randament în concordanţă 
cu potenţialul său? Care sunt „motoarele” prin care un elev rom poate ajutat să depăşească 
obstacolele cu care se confruntă şi să conştietizeze importanţa educaţiei şi învăţării pentru 
reuşita şcolară şi succesul în viaţă. 

 

Un cercetător important al motivaţiei în învăţare Teresa M. Amabile, argumentează că sunt 
persoane care sunt intens motivate atât de factori intrinseci cât şi de factori extrinseci, după 
cum sunt şi persoane care reacţionează slab, indiferent care este forma intrinsecă sau 
extrinsecă de motivare. Chestionarul de personalitate „Inventarul preferinţei faţă de muncă” 
construit de acesta, pune în evidenţă preferinţele motivaţionale, factorii care motivează în 
muncă fiinţa umană, preferinţe definite pe două scale principale (intrinsec, extrinsec) şi patru 
subscale, două intrinseci („Plăcere”, „Provocare”) şi două extrinseci („Recunoaştere”, 
„Recompensă”): 

 Factorul „Plăcere” – îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de curiozitate, plăcerea de a 
lucra şi a se exprima prin ceea ce fac; pot fi atât de absorbiţi de ceea ce fac, încât uită de 
toate; preferă să stabilească singuri ceea ce au de făcut; vor să înveţe din ceea ce fac şi să 
le placă ceea ce fac; 

 Factorul „Provocare” - îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de probleme noi, dificile, 
complexe; preferă activităţile care le solicită capacităţile intelectuale sau abilităţile motorii; 
preferă sarcini slab structurate şi  să decidă ei strategia de lucru; 

 Factorul „Recunoaştere” - îi defineşte pe elevii puternic motivaţi de recunoaşterea 
oferită de ceilalţi fiind sensibili la aprecierile colegilor, profesorilor sau familiei; tind să 
aprecieze succesele prin referire la ceilalţi; preferă ca profesorul sau părintele să-i 
stabilească clar ce are de făcut (obiectivele învăţări) şi modalităţile de lucru;  

 Factorul „Recompensă”  - îi defineşte pe cei puternic motivaţi de recompensa pe care 
o vor primi pentru munca lor; au mereu în minte obiective ca notă sau premii şi sunt 
capabili de un efort susţinut pentru a le obţine; preferă sarcini şcolare clare. 

Copiii au nevoie să afle cum funcţionează creierul lor, pentru a achiziţiona şi procesa cât mai 
eficient o nouă informaţie, ce abilităţi sunt necesare învăţa, cum abordează un examen, cum 
rezolvă probleme, cum oameni diferiţi învaţă în moduri diferite, cum pot aplica o strategie. 
Mai ales că, cercetările estimează că la fiecare 5 ani avem 100% informaţii noi. Dacă această 
tendinţă continuă, elevii vor beneficia de noi informaţii, cel puţin în domeniul tehnologic, la 
fiecare 38 de zile. Aceasta înseamnă că ceea ce ei vor învăţa luna aceasta s-ar putea ca luna 
următoarea să fie “expirat”. (Dennis W. Mills, 2002)Cheia pentru implicarea activă a elevilor în 
învăţare este de a înţelege preferinţele pentru învăţare, stilul de învăţare, cu influenţe pozitive 
sau negative asupra performanţelor elevilor. (Birkey & Rodman 1995, Dewar 1995, Hartman 
1995).  

Preşedintele executiv de la Xerox Corporation atribuie caracteristica “needucat” pentru acea 
“persoana care nu ştie cum să păstreze, să stocheze ceea ce a 
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învăţat, nu are un stil de învăţare adecvat”. Prin urmare, elevii care nu ştiu cum să înveţe, nu 
vor fi capabili să devină responsabili, autonomi, cu abilităţi şi atitudini folositoare pe tot 
parcursul vieţii, necesare pentru reuşita şcolară şi socială. 

Stilul de învăţare poate afecta rezultatele pe care elevii le obţin la şcoală. Cercetările 
demonstrează că atât elevii cu rezultate slabe cât şi cei cu rezultate bune reuşesc să-şi 
îmbunătăţească performanţele şcolare, atitudinea faţă de şcoală, atunci când îşi cunosc stilul 
de învăţare. (Dunn, Griggs, Olson, Gorman, and Beasley 1995).  

Fiecare dintre noi are o capacitate extraordinară de a învăţa în diferite moduri. Pentru a 
determina ce stil de învăţare avem, nu trebuie decât să ne gândim la cum preferăm să 
învăţăm ceva nou. Ne place să asimilăm noile informaţii, abilităţi, atitudini prin imagini, 
emoţii, contacte cu persoane diferite, sunete, aplicaţii practice, prin participare activă, directă? 
Menţionăm că a vorbi despre stilurile de învăţare, despre modurile diferite de a cunoaşte, 
despre diferenţele între cei care învaţă poate este mai puţin important decât strategiile efective 
adecvate fiecărui stil de învăţare şi materialele de învăţare specifice folosite. Specialiştii subliniază rolul 
deosebit pe care îl joacă cadrele didactice, contribuţia acestora „în meseria de a-i învăţa pe 
elevi cum să înveţe” adaptată nevoilor, intereselor, calităţilor personale, aspiraţiilor, stilului de 
învăţare identificat.  

Sunt 3 stiluri de învăţare de bază: vizual, auditiv, tactil-kinestezic. Atunci când învăţăm, 
depindem de modalităţile senzoriale implicate în procesarea informaţiilor. Cercetările au 
demonstrat că 65% din populaţie sunt vizuali, 30%- auditivi şi numai 5%- tactil-kinestezici. 
(Dennis W. Mills, 2002). Pentru stilul de învăţare auditiv, „inputul” este valoros, pe când 
pentru celelalte două, combinaţia tuturor. Fiecare persoană are un mod primar de a învăţa. 
Ştiaţi că cei care au un stil de învăţare vizual îşi amintesc 75% din ceea ce citesc sau văd? O 
dată ce va fi identificat acest mod, elevii împreună cu profesorii şi părinţii acţionează pentru 
dezvoltarea lui. 

 

 



 

                   

6. Succesul şcolar   

 

„Succesul… presupune pregătire şi disciplină şi muncă multă. Dar dacă nu eşti speriat de aceste lucruri, 
oportunităţile sunt mereu foarte mari”.  

David Rockefeller 

 

Dicţionarul de Psihologie, Larousse: Succesul este rezultatul fericit al unei acţiuni, este o 
trebuinţă morală, semnul valorii unei persoane sau unui grup. 

 

Succesul şcolar se raportează la rezultatele elevilor, ca nivel de pregătire ştiinţifică, cunoştinţe, 
abilităţi, cât şi ca dezvoltare a capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a 
interesului şi motivaţiei faţă de învăţătură, stabilitatea emoţională. 

 

Abordări ale succesului şcolar: 

1. de tip input-output (relaţiile dintre resurse şi rezultatele şcolare, de ex. Raportul Coleman, 
SUA, 1966, egalitatea şanselor la educaţie şi factorii reuşitei şcolare, critici- variabila 
dependentă- rezultatele la probe de cunoştinţe) 

 variabilele care definesc mediul familial (primul loc, nivelul de instruire al 
familiei) influenţează foarte mult reuşita şcolară în comparaţie cu variabilele 
şcolare  

 variabilele şcolare- caracteristicile corpului profesoral- centru al factorilor de 
reuşită 

 particularităţile individuale ale elevilor sunt mai mult decât mediul familial şi 
variabilele şcolare- nivelul de aspiraţii, motivaţia, atitudinea faţă de şcoală, 
încrederea în sine 

2. de tip procesual (procesul de instruire, interiorul „cutiei negre”) 

3. de tip organizaţional (modalităţile de răspuns ale şcolii la comanda socială) 

4. de tip evaluativ (aprecierea eficacităţii intervenţiilor educaţionale de amploare, impactul 
schimbărilor majore din învăţământ asupra rezultatelor educaţionale) 



 

                   

5. de tip experimental (intervenţiile educative directe asupra elevului în context şcolar, 
observaţie directă a dinamicii procesului învăţării, adaptarea şcolară) 

6. ecologică (observarea sistematică a instituţiilor şcolare performante, competitive şi a celor 
ineficiente pentru identificarea corecturilor care pot duce la rezultate şcolare ridicate: 
atitudinile pozitive ale profesorilor faţă de elevi, nivelul ridicat al aşteptărilor faţă de aceştia, 
dinamismul şi iniţiativa directorilor şcolilor, aprecierea elevilor nu numai din punct de 
vedere al achiziţiilor cognitive: absenteism redus, lipsa manifestărilor delincvente, 
activitatea şcolară desfăşurată acasă, aşteptările pozitive ale părinţilor, asumarea unor roluri 
în cadrul grupului) 

 

Succesul şcolar depinde de următoarele variabile: 

 Individuali: biologici (dezvoltare fizică armonioasă, sănătate), psihologici (factori 
intelectuali, ca inteligenţa, aptitudinile şi interesele cognitive, factori non-intelectuali, ca 
motivaţia, nivelul de aspiraţie, interrelaţionarea cu ceilalţi, imaginea de sine a elevilor, 
etc.) 

 Familiali: (climatul afectiv din familie, nivelul cultural, atitudinea acesteia faţă de 
şcoală, etc.) 

 Şcolari: (climatul psiho-pedagogic din şcoală, natura şi gradul de dificultate a sarcinilor 
şcolare, expectanţele educatorilor, stiluri didactice) 

 

Psihologul şcolar PURKEY „Invitând la succesul şcolar” (1970)- relaţia imagine de sine şi 
reuşita şcolară, aşteptările educatorilor asupra performanţelor elevilor. Pentru a încuraja elevii să 
trăiască sentimente de încredere în sine, educatorii să-şi dezvolte atitudinile învăţării situaţionale:  

 ia legătura cu fiecare elev (învaţă numele, are relaţii cu el de tipul unul la unul) 

 ascultă cu atenţie ce spun elevii 

 se acceptă aşa cum este 

 este transparent faţă de elevi 

 invită la o bună disciplină prin a arăta respect elevilor 

 se descurcă cu problema respingerii (lipsa răspunsurilor elevilor nu-l atacă în mod 
personal) 

 gândeşte pozitiv despre sine şi despre elevi 

 

Relaţionarea cu ceilalţi, afirmarea (trăirea sentimentului de autocontrol şi exprimarea lui), 
investirea (implicarea elevilor în învăţare) şi adaptarea rapidă a elevilor la cerinţele şcolare sunt 



 

                   

factori ai succesului şcolar. 

 să te cunoşti 

 să fii motivat(ă) 

 să ştii să te exprimi corect 

 să comunici asertiv 

 să-ţi placă să lucrezi în echipă 

 să respecţi termenele sau un angajament 

 să fii pregătit(ă) pentru schimbarea meseriei 

 să ai atitudine pozitivă faţă de schimbare 

 să manifeşti seriozitate, curaj, îndrăzneală 

 să ai obiective clare şi strategii de dezvoltare 

 să ştii când să renunţi  

 să fii persuasiv(ă) 

 să iei decizii 

A. COMBS- 6 caracteristici ale unui educator centrat pe succesul şcolar al elevilor săi:  

1. trebuie să fie bine informat pe domeniul său 

2. să fie sensibil la sentimentele elevilor şi colegilor 

3. să creadă că elevii săi sunt capabili să înveţe 

4. să posede o imagine de sine pozitivă 

5. să vrea să-i ajute pe elevi să obţină rezultate mai bune 

6. să utilizeze metode diferite de instruire 

 

Eşecul şcolar este noţiune prezentă în centrul dezbaterilor în anii ’70, în prezent se vorbeşte mai 
mult de reuşită/ succes şcolar, motivaţia fiind cererea societăţii de a aduce elevii la standarde înalte 
şi nivel ridicat de studii. Charlot, 1990, triplă abordare: fapt pedagogic (dificultăţi şcolare ale elevilor în 
procesul învăţării), injustiţie socială (reproducţia socială prin şcoală, care contrazice ideea egalităţii 
şanselor), risipă economică (elevul în situaţie de eşec nu mai este victimă a unei injustiţii sociale, ci un 
tânăr costisitor pentru societate).  

 

Eşecul şcolar (1992, Portugalia) 

 Danemarca – 

Calităţi 
necesare 
pentru 
succes 



 

                   

repetenţia nu se practică, eşecul şcolar este un dezechilibru între competenţele elevului, 
capacităţile sale naturale şi profitul care îl obţine de la învăţământ 

 Anglia, Ţara Galilor, Irlanda – nu există termenul de eşec şcolar, ci underachieving - 
situaţia unui elev care nu reuşeşte să realizeze potenţialul său individual 

 Scoţia – dificultăţi individuale de învăţare cauzate de handicap (mintal, fizic, emotiv 
sau social) sau de programă, metode de învăţământ inadecvate 

 Franţa – ieşirea fără calificare din sistemul educativ, dificultăţi şcolare în atingerea unui 
anumit nivel de competenţă 

 Grecia – nivelul atins de elev faţă de scopurile şi obiectivele programei de studii, nivel 
măsurat prin metode diverse de evaluare 

 Portugalia – incapacitatea elevilor de a atinge obiective definite în mod global pe 
cicluri de studii 

 Italia – dispersione scolastica, incapacitatea elevului de a dobândi cunoştinţele de bază 

 Spania – dificultăţi deosebite pentru a atinge obiectivele generale fixate de 
învăţământul fundamental 

 Germania – nu este definit într-un mod precis, este sesizat prin procentul de 
repetenţie şi de abandon 

 Olanda – elevul trebuie să facă progrese mai ales în raport cu el însuşi, abandon 
precoce al şcolarităţii 

 Belgia – obiective cognitive neatinse 

 Irlanda – nu este folosit termenul, nerealizarea potenţialului elevului, no achievers, 
lower achievers 

 Luxemburg – nu dispune la ora actuală de un sistem explicit de referinţă al eşecului 
şcolar, termenii de repetenţie, abandon sau output şcolar deficitar 

 

R. Riviere, 1992- definiţiile diferă în funcţie de accentul pus pe dezvoltarea copilului sau pe 
raportarea la o normă instituţională. De ex. în Marea Britanie, Danemarca, Irlanda unde nu se 
practică repetenţia, nereuşita copilului se defineşte prin lipsa dezvoltării personale, stoparea 
progresului individual. Alte ţări- sisteme de examene, evaluări selective, eşecul şcolar- repetenţie, 
terminarea şcolii fără diplomă, abandon şcolar. Uneori aceste noţiuni se întrepătrund. Eşecul 
înseamnă incapacitatea sistemului educativ care să promoveze o adevărată egalitate de şanse, 
dificultate în combinarea unui educaţiei de calitate cu un nivel de instruire eficient pentru fiecare şi 
realizare socială. 

 



 

                   

 

 



 

                   

Câteva aplicaţii   

 

“Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale.  

Trăieşte viaţa pe care ţi-ai imaginat-o.” 

Henry David Thoreau 

 

Aplicaţia 1. Fântâna 

 Obiective 

 Să exemplifice resurse ale formării stimei de sine 

 Să argumenteze importanţa resurselor în formarea şi dezvoltarea stimei de sine 

 Să definească stima de sine 

 Să exerseze atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 

Durată: 50 minute 

Resurse: fişe de lucru, flipchart/tablă, coli de flipchart, markere,  post-it-uri, creioane 
colorate, scotch  

Scenariul activităţii  

1. Exerciţiu de spargerea gheţii. Daţi elevilor câte un bileţel colorat pe care să deseneze un 
simbol despre ei, dar care să fie în legătură cu iniţiala prenumelui, de exemplu: Stelian- soldat 
(săritor, organizat, disciplinat, meserie preferată), Dimitria- delfin (delicată, dibace, 
inteligentă, deşteaptă). Fiecare elev se prezintă în faţa clasei. Precizaţi că una din căile prin 
care se formează stima de sine se referă la investigarea şi analiza propriilor calităţi, dar şi 
comunicarea lor celorlalţi. Se anunţă tema activităţii. Durată: 5 minute 

 

2. Realizaţi 5 echipe după criteriul flori de primăvară (ghiocei, toporaşi, brebenei, narcise, 
zambile). Daţi o sarcină comună tuturor echipelor:  



 

                   

 Ce este stima de sine? O definiţie şi un catren 

 Care sunt resursele stimei de sine? Enumeraţi cel puţin 5 resurse, cu exemple 
concrete 

Fiecare echipă primeşte coli de flipchart şi markere. Se lucrează în echipe, timp de 10 minute, 
apoi se prezintă şi se analizează rezultatele muncii cu întreaga clasă. Pentru precizări 
teoretice, cereţi elevilor să consulte fişa de lucru nr. 1, despre „Ce spun experţii despre stima 
de sine?”. Durată: 15 minute 

 

3. Distribuiţi elevilor fişa de lucru 2. Un elev va citi fragmentul din „Fata Babei şi fata 
moşneagului”, de Ion Creangă. Cereţi elevilor să explice ce înseamnă pentru ei „o fântână”, 
ce semnificaţii poate avea, ca metaforă. Fântâna poate fi oglinda sinelui. În ea putem observa 
calităţile, abilităţile, aptitudinile, aspiraţiile, responsabilităţile, punctele tari, punctele slabe, 
oportunităţile, practic tot ceea ce caracterizează o persoană. Important este ca cel/cea care se 
„priveşte în interior” să facă acest lucru cu sinceritate, cu dorinţa de a se dezvolta şi de a 
progresa. Fiecare va completa primul punct din fişă: un eseu de numai 5 rânduri despre 
propria personalitate, despre ei înşişi, aşa cum se simt în momentul dat, dacă se plac sau nu, 
dacă sunt valorizaţi sau nu. De asemenea, provocaţi elevii să se gândească la ce sau cine 
anume a avut contribuţii deosebite  la modul în care se percep, la ceea ce sunt ei acum, 
evoluţia şi dezvoltarea personală, practic să reflecteze asupra resurselor formării stimei de 
sine. De exemplu: Cine a îngrijit fântâna? Cine a curăţat-o? Ce a fost nevoie să aruncaţi? Cum 
s-a produs transformarea? A fost dureroasă? Durată: 15 minute 

 

4. Sintetizaţi printr-un scurt brainstorming, resursele formării şi dezvoltării stimei de sine. 
Notaţi toate ideile, fără a fi criticate pe o coală de flipchart şi discutaţi-le. Daţi elevilor fişa de 
lucru 1.3, în care aceştia vor realiza un clasament personal al acestor resurse, după ce, în 
prealabil, au fost analizate. Realizaţi şi un clasament al grupului cu primele 3 locuri cele mai 
importante în formarea stimei de sine. Numiţi doi elevi care să afişeze rezultatele pe un 
perete din clasă. Durată: 5 minute 

                       

Reflecţii şi evaluare  

 Ce este stima de sine? Este importantă pentru dezvoltarea unei persoane? 
Argumentaţi! 

 Apreciaţi ce fel de stimă de sine aveţi? 

 În ce măsură v-a afectat până acum percepţia asupra propriei persoane şi ce cred 
ceilalţi despre voi, din perspectiva etniei rome? 

 Care sunt cele mai importante resurse ale formării şi dezvoltării stimei de sine? 



 

                   

 Care este punctul forte al vostru? Dar punctul slab? 

 Ce veţi face în următoarea perioadă de timp pentru „a remedia” stima de sine, 
„pentru a curăţa fântâna”? 

 Care citat v-a plăcut cel mai mult din ceea ce au spus experţii despre stima de sine? 

 Ce aţi învăţat din această activitate? 

 

 

De lucru în familie! Fiecare elev va provoca toţi membrii familiei, poate într-o zi de 
duminică, la un moment de relaxare şi comunicare, să deseneze sau să scrie un eseu despre 
ei, de 5 rânduri. Vor discuta cu părinţii şi cu membrii familiei despre cine i-a ajutat pe ei să-şi 
formeze o stimă de sine pozitivă, optimă sau, din contră, cine i-a discreditat, i-a umilit, i-a 
jignit, i-a discriminat, să eumere situaţii, coincidenţe, diferite întâmplări. 

 

De lucru în şcoală! Referitor la resursele formării stimei de sine, elevii vor propune şi la alte 
clase de a V a sau elevilor mai mici şi mai mari să cerceteze tema. Vor fi delegaţi responsabili 
cu sarcini clare şi  termene precise. De exemplu, să caute pe Internet ce spun experţii despre 
stima de sine, să realizeze clasamente pentru fiecare clasă despre resursele formării stimei de 
sine şi chiar în rândul cadrelor didactice. Rezultatele cercetărilor vor fi expuse pe holurile 
şcolii sau în cadrul “fântânii” stimei de sine, confecţionată de aceştia. 

 

 



 

                   

Fişa de lucru 1. Ce spun experţii despre stima de sine? 

 „Ceea ce simţi tu despre tine, îţi afectează modul de a acţiona. Când te 
înţelegi şi te accepţi pe tine însuţi, îţi va fi mai uşor să-i înţelegi şi să-i accepţi 
şi pe ceilalţi.” 

 „O persoană cu stimă de sine OK, simte că merită, că este bună şi capabilă, 
pe când oamenii cu stimă de sine negativă gândesc despre ei că nu merită şi 
că ceea ce fac nu este important pentru alţii, cu atât mai puţin pentru ei.” 

 „Stima de sine este asemenea unui “vaccin social”, o dimensiune a 
personalităţii care împuterniceşte oamenii să se apere împotriva unui 
comportament indezirabil social. Ea nu poate fi atribuită unei persoane de o 
altă persoană sau de societate, trebuie să fie câştigată de fiecare persoană în 
parte.” 

 “Familia este cea mai puternică forţă în dezvoltarea stimei de sine. Primii ani 
sunt importanţi în stabilirea unei stime de sine autentice. Un stil parental 
pozitiv este crucial în dezvoltarea la copii a unei stime de sine optime şi a 
eficienţei personale.” 

 „Climatul şcolar joacă un rol important în dezvoltarea stimei de sine la elevi. 
Şcolile care au ca ţintă majoră stima de sine au demonstrat că elevii acestora 
devin “mai buni, au succes academic şi un stil de viaţă sănătos. De asemenea, 
elevii acestor şcoli, este mai puţin probabil, să se implice în comportamente 
distructive, alcool, droguri, violenţe şi crime.” 

 



 

                   

Fişa de lucru 2. Fântâna 

 

„Şi mergând ea mai departe, numai iaca ce vede o fântână mâlită şi părăsită. Fântâna atunci 
zice: -Fată frumoasă şi harnică, îngrijeşte-mă, că ţi-oi prinde şi eu bine vreodată. Fata curăţă 
fântâna şi-o îngrijeşte foarte bine, apoi o lasă şi-şi caută de drum… Când, mai încolo, numai 
iaca fântâna îngrijită de dânsa era plină până-n gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce şi 
rece cum îi gheaţa...”  (Fata babei şi fata moşneagului, Ion Creangă) 

 

Imaginaţi-vă că vă întâlniţi cu o fântână. Priviţi apa limpede, curată şi rece, tocmai bună de 
băut şi vă vedeţi chipul, întreaga personalitate oglindită în ea. Ce spuneţi despre voi? Cine 

sunteţi? Cum vă caracterizaţi? Ce spune fântâna despre faptul că sunteți rom? Realizaţi un 
eseu de numai 5 rânduri. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 



 

                   

Fişa de lucru 3. Clasament 

Identificaţi în ordinea importanţei pentru voi care sunt resursele formării şi dezvoltării stimei 
de sine. Realizaţi un clasament personal, apoi un clasament al clasei (numai primele 3 locuri)! 

 

 

 

grupul de 
prieteni, 
colegii/ 

colegele 

 

familia 
(mama, tata, 

fraţii, 
surorile, 
bunicii) 

 

succesele şi 
insuccesele 
personale 

 

 

mass media 

 

evaluările 
şi 

aprecierile 
celorlalţi 

 

strada 

 

petrecerea 
timpului 

liber 

 

şcoala 
(programul 
de învăţare, 

cadrele 
didactice, 

etc.) 

 

locul 
naşterii, 

comunitatea 

 

imaginea 
de sine, 

încrederea 
în sine 

 

pasiunile, 
hobby-urile, 
interesele 

 

 

planificarea 
viitorului, 
obiective, 
aspiraţii, 

valori 



 

                   

Aplicaţia 2. Află mai multe despre tine 

Desenează-te pe tine însuţi/însăţi, aşa cum te vezi, aşa cum simţi că eşti 

 Ce calităţi ai?  

 Ce este reprezentativ pentru tine? 

 Ce-ţi place/ ce nu-ţi place cel mai mult la tine? 

 Ce influenţe are asupra ta/ asupra celorlalţi faptul că eşti rom? 

 Cum reuşeşti să faci faţă etichetărilor şi situaţiilor problematice? 

 Ce pasiuni/ hobby-uri ai sau ţi-ar plăcea să practici? 

 Care este visul tău? Care sunt speranţele tale? 
 
 
 

 



 

                   

Aplicaţia 3. „Eu”  

Desenează două lucruri importante pentru tine! Explică motivele pentru care ele 
ocupă un loc deosebit în viaţa ta! 

 Cum te pot ajuta aceste două „lucruri” la şcoală, în viaţă?  

 Le cunoaşte cineva sau acum ai vorbit prima dată despre ele?  

 Pot fi două resurse pentru integrarea în şcoală şi planul de acţiune personal 
împotriva absentesmului şi abandonului? 

 Ce aspecte legate de etnia romă sunt prezente în fişele de lucru? 
 
 



 

                   

 
Aplicaţia 4. „Etnia romă: bucurie sau tristeţe”  

Completaţi în copacul etniei de mai jos, momentele şi situaţiile de bucurie sau 
tristeţe, că sunteţi rom/ romă.  

 

… 

 

Etnia romă: 
bucurie sau 
tristeţe? 

… 

 

… 

 

… 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 



 

                   

 

 

 

Aplicaţia 5. „Suntem diferiţi, dar egali? O soluţie: prietenia”  

 

1. Copiii de vârsta voastră din SUA au spus următoarele despre prietenie, 
prieteni/prietene. („Supă de pui pentru suflet de copil”, Jack Canfield, 2001) 

 Voi ce credeţi despre prietenie, prieteni/prietene?  

 

a. „Prietenia face ca bucuria să fie mai mare şi tristeţea mai mică.” 

b. „Un prieten, e cineva care se ţine de cuvânt, spune adevărul şi râde 
împreună cu tine.” 

c. „Un prieten vine şi te aclamă atunci când ai meci.” 

d. „O prietenă îţi va spune mereu că arăţi grozav, chiar atunci când nu-i aşa!” 

 

a. „O prietenă nu te lasă niciodată la greu!” 

b. „Un prieten rămâne cu tine la şcoală când dai de bucluc, ca să te ajute să 
scrii 250 de propoziţii.” 

c. „O prietenă nu spune nimănui secretele pe care promite să nu le spună.” 

d. „Un prieten te ajută să-ţi faci noi prieteni.” 

 

a. „Un prieten te încurajează să-ţi îndeplineşti visurile.” 

b. „O prietenă nu dă niciodată vina pe tine!” 

c. „Un prieten îţi dă ultima bucăţică din prăjitura lui.” 

d. „Un prieten va râde de glumele tale chiar dacă nu sunt grozave.” 

 

2. Ce este prietenia? Ce este un prieten/ o prietenă? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

3. Ce simţi când câştigi un prieten/ o prietenă? Daţi exemple! 



 

                   

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

4. Ce simţi când pierzi un prieten/ o prietenă? Daţi exemple! 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

5. De ce este important să învăţăm să fim prieteni buni?  

.…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

De ce avem nevoie de realţii de prietenie? 

 Pentru sănătatea psihică şi fizică. 

 Pentru că suntem fiinţe sociale. 

 Pentru că trăim împreună, muncim împreună şi ne jucăm împreună. 

 Pentru siguranţa noastră, pentru confortul nostru. 

 Pentru a ne maturiza. 

 Pentru a ne îndeplini scopurile, obiectivele.  

 Pentru a ne simţi integraţi. 

 ...Tu ce crezi? 

 

6. Completaţi, în spaţiile punctate, aspecte care se referă la prietenul tău sau prietena 
ta. 

Prietenul meu / prietena mea (prenumele sau numele de (răsfăţ)... 

El/Ea este... 



 

                   

El/Ea aş vrea să fie... 

Nu aş vrea niciodată să fie... 

Pasiunile comune sunt... 

Culoarea preferată este... 

Ne-am cunoscut... 

o Data 
o Locul 
o Alte persoane 

Un cuvânt pentru prietenia noastră este... 

Cea mai frumoasă amintire... 

Ne-am certat, pentru că... 

Ne-am împăcat, pentru că... 

Moto-ul nostru este... 

 

7. Povestiţi cum v-aţi împrietenit, cum aţi vrea să evolueze prietenia voastră şi care 
sunt valorile pe care se bazează prietenia dintre voi! 

 

 



 

                   

Aplicaţia 6. „Succesul se învaţă”  

 

Ce este succesul? 

Care sunt treptele succesului în viziunea voastră? Dacă fiecare treaptă conţine 
elemente esenţiale care te ajută să atingi succesul, care sunt acestea? Desenează pe 
treapta superioară o reprezentare personală a succesului. 

Scrieţi, apoi explicaţi formula succesului personal! 

Comentaţi: „Arta succesului se învaţă.” 

Câteva tehnici pentru succes : 

 Stabileşte-ţi corect obiectivele! Obiectivele constau în ceea ce doreşti să fii, să faci 
şi să obţii. Există câteva reguli de stabilire a unui obiectiv: să fie clar, precis, uşor 
de formulat într-o singură propoziţie, să fie măsurabil,   să fie formulat pozitiv, să 
fie credibil, să fie mobilizator (să te pasioneze), să aibă un termen de timp  

 Cunoaşte-te pe tine însuţi! Fă-ţi timp pentru a te observa şi analizează-te cu 
atenţie. E foarte important să te înţelegi, să stabileşti în ce valori şi principii crezi, 
care îţi sunt limitele şi potenţialul. Succesul tău depinde de cât de bine te cunoşti 
şi cât de clar îţi este drumul pe care îl alegi in viaţă.  

 Învaţă să te accepţi şi să te placi! Dobândirea succesului presupune un anumit 
grad de autoacceptare şi respect de sine. Asta înseamnă să-ţi asumi ceea ce eşti. 

 "VREAU" şi "POT"! Cultivă-ţi si dezvoltă-ţi o stare de spirit de tip "Vreau şi 
pot!".  

 Controlul gândurilor. A ţine sub control gândurile înseamnă a decide singur 
asupra destinului propriu - altfel spus, de tine depinde cum îţi va fi viaţa.  

 

Succesul are două componente: 

 Individuală, definită ca rezultat favorabil al unei acţiuni, obţinut într-o competiţie 
într-un domeniu de activitate 

 Socială, definită de acceptarea şi recompensarea de către grup sau societate a 
unor rezultate şi performanţe. 

      

 

 

 

 

 



 

                   

 

Cele 7 trepte ale succesului 

1. Spune ce vrei să obţii, nu ce vrei să eviţi  

2. Crează scopuri realiste şi motivante 

3. Influenţează rezultatele în mod direct 

4. Măsoară progresul 

5. Evaluează resursele 

6. Evaluează implicaţiile 

7. Celebrează succesele 

 

 



 

                   

Aplicaţia 7. „Învăţarea? Un concert!”  

 

Completaţi acrostihul “învăţare”!  

Î... 

N... 

V... 

Ă... 

Ţ... 

A... 

R... 

E... 

 

Ce înseamnă „a învăţa”? 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

La ce materii învăţaţi cel mai uşor? Dar cel mai greu? Cum explicaţi acest lucru? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………… 

 

Alegeţi 3 puncte pe care doriţi să le îmbunătăţiţi, referitoare la modalităţile de învăţare 
eficiente: 

 Stabileşte un plan de învăţare. 

 Organizează conţinuturile învăţării. 

 Creează un mediu de învăţare pozitiv şi confortabil: camera, instrumente de 
lucru, persoane, etc. 

 Ai încredere în tine. 

 Elimină stările emoţionale negative, stresante. 



 

                   

 Utilizează tehnici de memorare: scheme, cuvinte cheie, culori, etc. 

 Exersează deprinderi de studiu: luarea notiţelor, etc. 

 Nu te simţi discriminat. 

 Acordă timp suficient. 

 Identifică stilul de învăţare. 

 Regândeşte materialul de învăţat. 

 Nu te descuraja în faţa obstacolelor. 
 

Răspundeţi, cu sinceritate, la întrebările din chestionarul de mai jos, ca să aflaţi ce stil de 
învăţare aveţi:  

 

 Itemi Niciodată 

1 punct 

Uneori 

3 
puncte 

Întotdeauna 

5 puncte 

1 Înţeleg şi-mi amintesc cel mai bine informaţiile, 
atunci când le văd. 

   

2 Memorez foarte bine atunci când particip cu întreg 
corpul (mişcări, atingeri) la activităţi.  

   

3 Particip cu bucurie la discuţii.    

4 Decorez spaţiul personal de învăţare.    

5 Prefer să ascult ştirile la radio, mai mult decât să le 
citesc în ziare şi reviste. 

   

6 Vorbesc cu ceilalţi când învăţ ceva nou.    

7 Prefer să văd cuvintele scrise.     

8 Îmi place să folosesc computerul în învăţare.    

9 Îmi place să recit versuri.    

10 Îmi place să scriu sarcinile pe care le am de făcut şi 
numerele de telefon.  

   

11 Îmi amintesc foarte bine sarcinile verbale.    

12 Am o bună coordonare motrică.    

13 Îmi place să vizualizez ceea ce am de învăţat.    

14 Prefer activităţile manuale şi fizice.     

15 Înţeleg cel mai bine informaţiile, atunci când le aud.    



 

                   

16 Învăţ rapid dacă exersez în activităţi practice.     

17 Am nevoie de sarcini scrise.    

18 Mă joc cu mici obiecte, în timp ce învăţ, muncesc 
sau ascult profesorul la ore. 

   

19 Mă bucur când particip la activităţi artistice vizuale.     

20 Folosesc hârtia şi creionul pentru a învăţa şi 
memora ceva. 

   

21 Îmi amintesc foarte bine ceea ce fac.    

22 Memorez cel mai bine prin repetiţii verbale şi prin 
discuţii cu voce tare. 

   

23 Mă bucur atunci când acţionez.    

24 Întâmpin probleme în ascultarea şi înţelegerea unei 
lecturi. 

   

25 Îmi place „să mestec ceva”, să mănânc atunci când 
învăţ. 

    

26 Îmi este greu să învăţ când este linişte şi tăcere.    

27 Am probleme dacă stau mult timp într-un singur 
loc. 

   

28 Am nevoie să discut ideile pentru a le înţelege.    

29 Înţeleg ceea ce învăţ dacă folosesc diagrame, tabele, 
hărţi, scheme, schiţe, idei principale, postere, 
fotografii. 

   

30 Repet numărul de telefon cu voce tare pentru a-l 
ţine minte. 

   

 

Calculaţi scorul şi stilul de învăţare! 

Număr Puncte Număr Puncte Număr Puncte 

1  3  2  

4  5  8  

7  6  12  

10  9  14  

13  11  16  



 

                   

17  15  18  

19  22  21  

20  26  23  

24  28  25  

29  30  27  

Total puncte  

Stil de învăţare 

vizual 

 Total puncte  

Stil de învăţare 

auditiv 

 Total puncte  

Stil de învăţare 

tactil kinestezic  

 

 

 

Stil de învăţare vizual 

 Vă amintiţi cu uşurinţă materialul pe care l-aţi scris sau citit, mai ales dacă aţi luat 
notiţe. Preferaţi informaţiile scrise, însemnările, graficele, diagramele, benzile 
desenate, reclamele, filmele, experimentele, hărţile, imaginile, etc. Vă plac 
prezentările frumos colorate şi activităţile vizuale. Cel mai bine înţelegeţi 
informaţiile pe care le vedeţi sau pe cele comunicate în scris. Vizualizaţi imaginile 
cuvintelor, simbolurilor, conceptelor în mintea voastră. 65% din populaţie sunt 
vizuali.  

 

Stil de învăţare auditiv 

 Reţineţi mai bine şi vă amintiţi cu uşurinţă ceea ce se spune sau ce auziţi, de 
exemplu: poezii, poveşti, melodii, cântece, cuvintele reclamelor, etc. Vă plac 
detaliile vizuale. Preferaţi discuţiile din clasă şi cele din grupurile mici. Ar trebui 
să staţi în băncile din faţă pentru a auzi mai bine informaţiile. Puteţi fi printre cei 
mai talentaţi vorbitori în public. 30 % din populaţie sunt auditivi. 

 

Stil de învăţare tactil kinestezic 

 Învăţaţi mai bine prin atingeri şi mişcări. Vă exersaţi abilităţile prin practică şi 
imitaţie. Folosiţi simţul tactil kinestezic. Cercetătorii spun că învăţaţi deseori mai 
greu în comparaţie cu ceilalţi, deoarece informaţia vă este prezentată diferit faţă 
de modul în care v-ar plăcea. Învăţaţi mai uşor prin activităţi practice, folosind 
diferite instrumente şi joc de rol. Manifestaţi abilităţi motrice. 5% din populaţie 
sunt tactili kinestezici. 

 

 



 

                   

 

 

 



 

                   

Bibliografie 

 

1. *** Revista BIZ, Revista noilor tendinţe in afaceri, 2001-2005 
2. ***Consiliere şi orientare şcolară, suport de curs, Centrul Educaţia 2000+ 
3. ***Ghidul carierei mele, Centrul Educaţia 2000+, Proiectul „Vreau o Carieră”, 2001-

2004 
4. ***Note de curs, Informare şi consiliere privind cariera, Danemarca, 1999/2001 
5. ***Revista Atitudini 
6. ***Să ne cunoaştem elevii, Centrul Educaţia 2000+, 2005 
7. ***Start pentru succes, Centrul Educaţia 2000+, 2004 
8. ***Şcoala părinţilor, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2004 
9. ***Ziarul “Un viitor pentru fiecare”, Nr. 1-9, Proiectul Informare şi Consiliere 

privind Cariera, 1998-2002 
10. Anderson, Walter, Curs practic de încredere în sine, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 

1999 
11. Băban, A. -coord., (2001). Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de 

dirigenţie şi consiliere. Cluj- Napoca  
12. Brophy, J. Enhancing Students' Socialization: Key Elements. ERIC Digest, 1996, 

www.ericfacility.net/databases 
13. Burke Hedges, Afirmă-te sub propria firmă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001 
14. Campbell, R. Educaţia prin iubire. Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2001. 
15. Campbell, Ross, Educaţia prin iubire, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001 
16. Canfield, Jack, Hansen, Mark Victor, Supă de pui la suflet, Editura Amaltea, 

Bucureşti, 2000 
17. Chapmann, Gary, Campbell, Ross, Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor, Editura 

Curtea Veche, Bucureşti, 2001 
18. Clarke, Liz, Managementul schimbării, Editura Teora, Bucureşti, 2002 
19. Deborah Harrington Mackin, Cum se formează o echipă de succes, Editura Teora, 

Bucureşti, 2002  
20. Faber, Adele, Mazlish, Elaine, Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală, 

Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2002 
21. Faire, Shoshona, Cornelius, Helena, Ştiinţa rezolvării conflictelor, Editura Ştiinţifică 

şi Tehnică, Bucureşti, 1998 
22. Frankland, A. and Sanders, P.  (1999). Next Steps in counselling. UK 
23. Giblin, Les, Arta relaţiilor interumane, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2000 
24. Goleman, D. Inteligenta emoţională. Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002. 
25. Hough, M. (1998). Counselling Skills and Theory. Scotland 
26. http://npin.org, Families and Teachers as Partners 
27. http://www.educationworld.com – Education World. The Educator’s Best Friends 
28. http://www.eduref.org – The Educator’s Reference Desk  

http://www.ericfacility.net/databases
http://npin.org/
http://www.educationworld.com/
http://www.eduref.org/


 

                   

29. http://www.self-esteem-nase.org National Association for Self Esteem 
30. Jigău, Mihai, Consilierea carierei adulţilor, Editura Afir, Bucureşti,  2001 
31. Jigău, Mihai, Tehnologiile informatice şi de comunicare în consilierea carierei, 

Editura Afir, Bucureşti,  2002 
32. Kottman, M.  (1995). Guidance and Counselling in the Elementary and Middle 

Schools, a Practical Approach. USA 
33. Lisievici, P. (1998) Teoria şi practica consilierii. Editura Universităţii Bucureşti 
34. McClellan, Diane E.; Katz, Lilian G. Young Children's Social Development: A 

Checklist. ERIC Digest, 1993, www.ericfacility.net/databases 
35. Pavelcu, V. Cunoaşterea de sine şi auto-cunoaşterea personalităţii. Bucureşti, EDP, 

1982. 
36. Personal life management: Curriculum Guideline. Ontario Ministry of Education, 

1985. www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf 
37. Popescu, Marciana, Implicarea comunităţii în procesul de educaţie, Colecţie Şanse 

Egale, Bucureşti, 2000 
38. Robbins, A. Descoperă forţa din tine. Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002. 
39. Roth, Maria, Program Phare, Formarea mediatorilor şcolari, 2004 
40. Sanders, P. (1999). First steps in counselling. UK 
41. Shapiro, Daniel, Conflictele si comunicarea: un ghid prin labirintul artei de a face faţă 

conflictelor, Ed. Arc, Bucureşti,1998 
42. Tobias, J. M.; Tobias, E. S.; Friendlander, S. B. Inteligenţa emoţională în educaţia 

copiilor. Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002. 
43. Tobias, J. Maurice,  Tobias, E. Steven, Friendlander, S., Brian, Inteligenţa emoţională 

în educaţia copiilor, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2002 
44. Tomşa, G. (1999). Consilierea şi orientarea în şcoală. Casa de Editură Viaţa 

Românească, Bucureşti 
45. Vlăsceanu, Mihaela, Managementul carierei, Să învăţăm să ne construim o carieră, 

Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002 
46. Welsh, A. Janet; Bierman, Karen L. Social Competence. Gale Encyclopedia of 

Childhood and Adolescence, Gale Research, 1998. 

http://www.self-esteem-nase.orgnational/
http://www.ericfacility.net/databases
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf


 

                   

 

  Foto> Centrul Rromilor „Amare Rromentza” 

MODUL 6 DE FORMARE: INTERCULTURALITATE 

 



 

                   

1. OBIECTIVELE CURSULUI DE FORMARE. 

 
Cursul de formare se va realiza prin aplicarea unei metodologii de un registru larg. Se vor 

aplica metode de predare-învăţare, prin care să fie atinse obiective cognitive și afective 
specifice acestui program de formare. 

Se va pune accent pe metodele activ-participative, pentru a determina un efort personal în 
procesul de învăţare. Prin metodele folosite vom putea să  valorificăm procesul de 

cunoaștere, înţelegere și receptare a valorilor culturale și istorice ale etniei romilor.  

Astfel, cursanţilor li se oferă posiblitatea de a utiliza tipuri variate de probe și surse istorice și 
culturale, de a se implica în activităţi de investigare (probe vizuale – ilustraţii, fotografii, hărţi 
–, probe scrise, lucrul în echipe, brainstorming, dezbatere, discuţii, expicaţii). 

Pentru cursanţi, metodele utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoașterea 

adevărului istoric, a culturii  și comportamentelor umane, un mod de a cerceta și descoperi 

lucruri noi. Cursanţii vor căpăta atitudini, sentimente și comportamente.  

Strategia activităţii de formare stabilită  reprezintă o manieră de abordare a educaţiei necesară 
pentru realizarea unui scop specific prin punerea în practică a principiilor generale de 
proiectare a activităţii de formare – dezvoltare permanentă a personalităţii şi a metodelor de 
instruire integrate optim la nivelul unui discurs didactic, eficient adoptabil şi adaptabil într-un 
context dat. În procesul de formare a competenţelor integratoare rolul pe care îl vom avea ca 
formatori va fi  de a dirija şi controla activitatea de învăţare.  

Verificarea și apecierea cursanţilor se va realiza pe parcursul activităţii de formare.  

Considerăm că prin modul în care este proiectată activitatea de formare pe componenta 
INTERCULTURALITATE se vor atinge obiectivele stabilite. 

Predarea acestui curs poate servi la stimularea procesului de promovare a asumării identităţii 

etnice, la demontarea prejudecăţilor și stereotipurilor existente, la stimularea interesului 

cunoașterii pentru valorile culturale și istorice ale etniei romilor, precum și la raportarea 
demersului de integrare socio-educaţională la particularităţile culturale specifice comunităţilor 
de romi. 

Prin valorificarea formativă a acestui curs se va avea în vedere: 

 Dezvoltarea gândirii creative, a capacităţilor de a analiza critic de pe poziţiile 

adevărului istoric; 

 Participarea activă și conștientă la promovarea valorilor culturale și spirituale ale 

etniei romilor; 

 Încurajarea judecăţii morale; 



 

                   

 Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor. 

 



 

                   

 

II. INTERCULTURALITATE. TERMENI. DEFINIŢII.  

 
 

II.1 Ce este cultura? 

Definiţii ale culturii: 

„Ansamblul complex al cunoştinţelor, credinţelor religioase, al artei, moralei, 
obiceiurilor, şi al tuturor celorlalte capacităţi şi obişnuinţe pe care le dobândeşte omul 
ca membru al societăţii.” (E.F. Tylor, 1871) 

 „Cultura este totalitatea valorilor materiale şi spirituale ale omenirii ajunse pe un 
anumit prag al dezvoltării, produse ale practicii şi cunoaşterii umane (create, 
transmise şi asimilate în procesul social-istoric).” (A. Bondrea, 1981) 

„Trebuie observat, de asemenea, că globalizarea a mai permis şi accesul 
reprezentanţilor unor anumite comunităţi culturale la tehnologii pe care numai 
reprezentanţii altor culturi le-au putut produce. Cultura este un mod specific de a crea.” (A. 
Severin, 2002) 

 

II.2 Ce este interculturalitatea? 

Interculturalitatea reprezintă fenomenul prin care membri ai unor grupuri sau societăţi 
diferite din punct de vedere cultural, angajaţi în realizarea unui obiectiv comun, exercită o 
serie de influenţe reciproce, ce modifică comportamentele culturale ale acestora. 

 

II.3 Ce este multiculturalitatea?  

Multiculturalismul reprezintă fenomenul prin care membri ai unor grupuri etnice diferite din 
punct de vedere cultural convieţuiesc împreună în interiorul unei societăţi fără a se observa 
schimbări majore în comportamentele culturale ale acestora, determinate de influenţele 
generate de interacţiunile cotidiene dintre aceştia.  

 

 

II.4 Ce este asimilarea?  

„Asimilarea socială, proces prin care un grup receptează, 



 

                   

interiorizează şi aplică valori, norme sau stiluri de viaţă specifice altui grup cu care se află în 
contact. Presupune existenţa unei asimetrii generate de modul de distribuire a raporturilor de 
putere şi de control social sau de gradul de adecvare a culturii unui grup la condiţiile social-
istorice ale comunităţii în care este integrat. Raporturile asimetrice iniţiale pot dispărea în 
mod treptat ca urmare a creşterii gradului de similitudine a grupurilor sau se poate întâmpla 
ca procesul de asimilare să fie întrerupt datorită intervenţiei unor factori de blocaj intern sau 
extern. În asimilare pot fi implicate grupuri de dimensiuni diferite (de la comunităţi de tipul 
popoarelor – „americanizarea Japoniei” – până la grupuri mici), fie în mod integral, fie numai 
parţial (asimilare culturală, lingvistică etc.). Uneori se fac referiri la asimilarea grupurilor 
etnice minoritare în cadrul unei comunităţi sociale mai largi. Se distinge între asimilarea 
culturală bazată pe aculturaţie (dispariţia modului specific de viaţă a unui grup ca urmare a 
adoptării şi practicării celui comunitar în care se integrează) şi asimilare structurală 
(acceptarea noilor membri de către comunitatea integratoare în condiţiile inexistenţei unei 
distribuţii diferenţiatoare de roluri şi statusuri sociale).” – Lazăr Vlăsceanu.  

 

Sunteţi obişnuiţi să vedeţi la televizor sau pe stradă: „convieţuire 
interculturală sau conflicte interculturale”?  

 

II.5 Stereotip vs prejudecată. Ce sunt şi cum acţionează?  

Definiţie: 

”Stereotip: (gr. stereos, „solid”, „fix” şi typos, „caracter”) credinţe despre caracteristici 
psihologice şi/sau comportamentale ale unor categorii, grupuri de indivizi (religioase, de sex, 
etnice etc.); astfel de imagini sunt fixate în imagini şablonizate, durabile, „preconcepute”, în 
sensul că nu se bazează pe observarea directă, proaspătă a fenomenelor, ci pe moduri de 
gândire apriorice, rutinizate, deseori arbitrare, fără legătură cu indivizii sau grupurile evaluate. 
Termen introdus în ştiinţele sociale de W. Lippman (Public Opinion, 1922), care acordă 
acestor „clişee din mintea noastră”, un rol de „economie a gândirii”. În loc de opinii formate 
prin observaţie directă şi judecată critică, recurgem la scheme simplificatorii, gata formate, 
învăţate în procesul socializării. Stereotipul reprezintă componenta emoţională a atitudinilor 
individuale şi colective, în timp ce prejudecata reprezintă componenta cognitivă, iar discriminarea 
reprezintă componenta acţională a acestor atitudini în relaţiile dintre indivizi şi grupurile 
sociale. În uzajul recent din ştiinţele sociale, strereotipul şi prejudecata desemnează îndeosebi 
atitudinile nefavorabile faţă de anumite categorii etnice sau rasiale. Cercetări empirice şi 
încercări de generalizare analizează stereotipul din perspectiva teoriilor socializării, a teoriei 
grupului de referinţă, a teoriei conflictului social în relaţiile interetnice.” – Gheorghe Nicolae.   

 

„Într-o comunitate integrată şi cu un control social riguros, orice identitate 

personală este asociată cu un set determinat de roluri. Ceea ce o persoană este 

determină ceea ce trebuie să facă sau ceea ce alţii aşteaptă să facă.” 



 

                   

 

În exemplul din tabelul de mai jos dorim să vă oferim un exemplu de manifestare a 
interiorizării unor stereotipuri faţă de romi: 

Tabel 1. Încrederea faţă de rromi în opt comune din Muntenia şi din Transilvania. 

 

„Câtă încredere aveţi în ţigani/rromi?” Total Pondere de rromi 
în comună în 
1992 

foarte puţină/deloc puţină multă foarte 
multă 

% N 

M
u
n

te
n

ia
 Albota 91+ 9-   100 90 0.0 

Cândeşti 80 10- 10  100 91 0.3 

Comişani 74 18 7 1 100 89 0.0 

Fulga 42 34+ 24+  100 89 0.2 

T
ra

n
si

lv
a

n
ia

 

Moşna 53 16 27+ 4 100 46 31.1 

Biertan 48 28 13 10+ 100 69 16.6 

Cincu 56 29 11 5 100 68 30.5 

Buneşti 47 53   100 17 26.1 

 Total 65 21 12 2 100 559 
Sursa: baza de date creată în cadrul programului de cercetare COMREG-CNCSIS-C8 (coord. D. Sandu) pentru satele din Muntenia şi 
datele obţinute, cu acelaşi tip de chetionar, în sondajul asupra satelor săseşti (studiu coordonat pentru Banca Mondială de Manuela 
Stănculescu, 1999). Cu +/- au fost notate reziduurile standardizate ajustate, semnificativ diferite de 0, pentru p=0.05. Din eşantion au fost 
selectate numai persoanele care nu sunt romi. 

  

La o primă analiză a tabelului inserat în textul nostru observăm că în primele trei localităţi 
(Albota, Cândeşti, Comişani) procentele celor care „au încredere foarte puţină/deloc în 
ţigani/rromi”  sunt cele mai ridicate, iar ponderea de romi în aceste comune este de 0%, 0,3% 
respectiv 0%. Aceste date reprezintă pentru noi un indicator foarte clar al menţinerii, 
înrădăcinării unui pachet solid de prejudecăţi şi stereotipuri negative despre romi în mentalul 
colectiv sau opinia publică românească. Aşadar, chiar dacă nu locuiesc alături de persoane de 
etnie romă, ceea ce le-ar putea oferi posibilitatea de a-şi forma o opinie directă, locuitorii 
acestei comune au o atitudine netolerantă faţă de acest grup etnic, datorată prejudecăţilor. 
Stereotipurile, reprezentările negative create în jurul romilor au afectat în acelaşi mod şi 
mentalul colectiv rom: “Ce vecini v-aţi dori să aveţi? – Români, că e mai bine cu românii decât 
cu ţiganii!”(Bărbat de etnie romă, 52 de ani, Bucureşti, cartierul Apărătorii Patriei), creând o 
distanţă socială chiar între membrii etniei. O altă interpretare este aceea că asumarea 
identitaţii etnice şi afirmarea ei, prezintă pericolul de a fi izolat de ceilaţi.  

 

 

II.5.1 Exemple de stereotipuri şi prejudecăţi despre romi: 

1. Negative: 

„Romii sunt hoţi.” 



 

                   

„Romilor nu le place munca.” 

„Romilor nu le place şcoala.” 

2. Neutre: 

„Romii ştiu să se distreze.” 

„Romii se nasc cu dansul şi cu muzica în sânge.” 

3. Pozitive: 

„Romii sunt buni familişti.” 

„Romii sunt primitori.” 

 

 

II.6 Rasism. 

Definiţie: „proces de discriminare, ca şi credinţele şi ideologiile conform cărora rasele 
omeneşti pot fi clasificate de la inferior la superior, în baza caractersticilor biologice 
fundamental diferite cu care ele sunt înzestrate. – Alfred Bulai” 

 

 

II.7 Cuvinte de origine romă care au intrat în uzajul limbii române:  

1. Ciordeală (vb. ciorel – lb. rom. a fura) – hoţie, furt; face parte din argoul limbii 

române. 

2. Diliu, dilie (adj. denilo – lb. rom. nebun) –  zurliu, şturlubatic; face parte din argoul 

limbii române. 

3. Gagiu, gagică (subst. gadjo – lb. rom. străin) – prieten/-ă, cu sensul de amorez/-ă; 

face parte din argoul limbii române. 

4. Haleală (vb. hal – lb. rom. a mânca) – mâncare; face parte din argoul limbii române. 

5. Lovele (subst. love – lb. rom. bani) – bani; face parte din argoul limbii române. 

6. Mangleală (vb. mangel – lb. rom. a cere) - cerşeală, cerşetorie, cerşit, furat, furătură, 

furt, hoţie, milogeală, milogit, pungăşeală, pungăşie. face parte din argoul limbii 

române. 

7. Mardeală (adj. mard-o/-i – lb. rom. bătut/-ă) – bătaie; face parte din argoul limbii 

române. 



 

                   

8. Mishto (adv. mishto – lb. rom. frumos, bine) – interesant, frumos, (lb. engl. cool) este 

întâlnit mai ales în limbajul tinerilor; face parte din argoul limbii române. 

9. Pileală (vb. piel – lb. rom. a bea) – băutură (alcoolică); face parte din argoul limbii 

române. 

10. Şucar (adv. şucar – lb. rom. bine) – frumos; face parte din argoul limbii române. 

11. Ştiaţi că... în limba romani cuvântul „cut”  (pronunţat „cat”) înseamnă 

foarfece? Reprezentarea grafică a comenzii „Cut” (lb. engl. – a tăia) din 

pachetul Microsoft Offce evidenţiază fondul indoeuropean comun al limbii 

romani cu celalte limbi indoeuropene. 
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III. De ce „ROM„ şi nu „ŢIGAN”? 

În dialectele romilor din diferite ţări europene există cuvinte şi structuri lingvistice care nu au 
relevanţă pentru limba pe care o vorbeau romii în India, ci provin din limbile populaţiei cu 
care romii au venit în contact în timpul migrărilor lor. Acest împrumut lingvistic constituie 
dovezi asupra locurilor prin care au trecut diferite grupe de romi în timpul călătoriilor lor.  

Opiniile curente despre romi au în vedere trei ipoteze generale:  

1. sunt  probabil învinşii unui grup unit din care aceştia provin;  

2. au fost şi continuă să rămână diferiţi faţă de popoarele cu care au trăit; 

3. s-au confruntat cu marginalizarea, stigmatizarea şi discriminarea socială. 

Dacă examinăm aceste opinii mai atent vom vedea că în ceea ce priveşte provenienţa lor, 
ipoteza originii indice are foarte multe puncte neclare, atâta timp cât nu îi asociază într-un 
mod concludent pe romi cu anumite popoare sau cu anumite perioade ale etniei din India 
sau cu anumite acţiuni care se referă la perioade de timp foarte mari şi  se încearcă asocierea 
cu o varietate foarte mare de grupuri.    

În studiile referitoare la originea romilor s-au făcut doar speculaţii în legătură cu motivele 
care au determinat triburile de romi să emigreze din centrul şi nord-vestul Indiei. În ceea ce 
priveşte izvoarele care s-au folosit de către cercetători, foarte rar există în acestea termeni 
comuni care să descrie popoarele la care se referă. Aceşti termeni s-au arătat a fi, de către cei 
care studiază istoria romilor, ca versiuni ale cuvântului „ţigan” în fiecare limbă diferită, fără 
însă a exista o siguranţă că se referă la un anumit grup etno-cultural - aşa cum sunt înţeleşi 
astăzi romii –şi nu la altceva, cum ar fi nume de familie sau nume care inspiră originea locală 
sau specializarea profesională. 

În multe din aceste texte, cuvintele denotă în primul rând existenţa unei diferenţe etnice, 
folosindu-se un cuvânt a cărui metonimie se referă la ţigani, cum ar fi : „asinganos”, „ egiptean” 
, „romnitis”, „saracen”, „ boehmian”. Există şi descrieri care au fost înregistrate întrucât dau date 
care ne conduc înspre o imagine istorică unică dar care nu are nicio legatură cu 
caracteristicile tipului etnic. Aceste descrieri care au fost făcute de romi, vorbesc de „oamenii 
întunericului”, „magicieni”, „acrobaţi”, „muzicieni”. Deasemenea, merită menţionat faptul că datele 
istorice care sunt folosite pentru a descrie istoria romilor se referă întotdeauna la grupuri 
distincte, dar separate  numai în ceea ce priveşte comportamentul social. Mărturiile au 
legătură în principal cu apariţia lor şi nu redau aspecte în legătură cu  cultura lor. În acest 
sens, este foarte important să se accepte ca termen oficial de desemnare a acestui popor, 
etnonimul ROM.  

Prima atestare a romilor în Imperiul Bizantin impune utilizarea exonimului Athinganos. În 
demersul de impunere a termenului corect trebuie avut în vedere faptul că în limba romani, 
cuvântul “ţigan” nu există. Aproape toţi cercetătorii au fost de acord că 



 

                   

termenul athinganos provine din limba greacă medievală (bizantină) cu semnificaţia  “de 
neatins” sau oameni faţă de care se recomandă o anumită precauţie. De la acest termen provin 
denumirile care îmbracă un fonetism asemănător: cigáni – Slovacia; ciganie - Polonia; ciganos – 
Portugalia; czigányok – Ungaria; cikáni – Cehia; aţigani apoi ţigani – spaţiul românesc; sigayner – 
Norvegia; tsiganes – Franţa; ţigane – Rusia; ţigani – Bulgaria; zigeuner – Germania; zingari – 
Italia.   

Acest termen este perceput, tot mai mult, în contextul deschiderii europene din ultimii ani de 
către toţi romii din Europa ca fiind peiorativ. În unele state, precum Germania, folosirea 
termenului zigeuner a fost interzisă prin lege impunându-se sintagma rroma und sinti . Cuvântul 
ROM este un cuvânt vechi al limbii romani, folosit dintotdeauna pentru desemnarea 
apartenenţei etnice a romilor. Termenul corect pentru desemnarea membrilor acestei etnii 
este de rom.  

Prezentăm argumentele invocate de cadrele didactice de la Secţia de Limba şi literatura 
romani din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea Bucureşti, la 
iniţiativa unui parlamentar român de a se impune în actele oficiale ale statului termenul de 
ţigan: 

 

”Există numeroase argumente de ordin ştiinţific, istoric şi lingvistic, pentru susţinerea 
denominaţiei de „rom” ca fiind cea corectă. Folosirea termenului exogen „ţigan”, în 
defavoarea etnonimului legitim „rom”, încă de la apariţia romilor pe teritoriul Principatelor 
Române, nu justifică folosirea sa şi nu poate fi  validat ca argument istoric, ştiut fiind faptul 
că exonimul „ţigan”, desemna obiecte de drept, iar nu subiecte de drept, având în vedere 
statutul de sclavie, în care s-au aflat romii vreme de mai mult de o jumătate de mileniu. 

Argumentele de natură lingvistică, etimologică, alături de cele generate de antropologia 
comunicării, sunt relevante în favoarea etnonimului „rom”, termen moştenit din vechea 
limbă vorbită în India - Prakrit, ele având valoare de axiomă şi, ca urmare, considerăm că ar 
fi inutil şi neelegant să le aducem în discuţie cu persoane negativiste, răuvoitoare, 
discreţionare sau insuficient informate ori instruite. După cum se ştie, cuvântul „ţigan” nu 
există în limba romani şi nu a reprezentat niciodată autoidentificarea în limba romani a etniei 
romilor, fiind un cuvânt profund peiorativ folosit de alteritate/neromi pentru a insulta romii, 
cu toate că, din păcate, termenul greşit şi neştiinţific de „ţigan” este, uneori, asumat de către 
unii romi, în special de către cei care nu vorbesc limba romani, din necunoaştere, dar şi de 
către unii romi care vorbesc limba romani, ca formă de „captatio benevolentiae”, pentru a 
mulţumi interlocutorul nerom.  

Încă de la începuturile mişcării romilor, asociaţiile rome au cerut în mod constant ca 
denumirea de „rom” să ia locul celei de „ţigan”, considerată o insultă. Cu prilejul Marii Uniri 
a Transilvaniei cu Regatul României, romii din Transilvania au înţeles momentul istoric 
deosebit pe care-l trăiau şi au vrut să ia parte la acesta. În Memoriul Adunării Naţionale a 
Ţiganilor din Transilvania, desfăşurate la Ibaşfalău/Dumbrăveni, judeţul Sibiu, pe 27 aprilie 
1919, la Art. II, punctul 2, se solicitau următoarele: „Ca fii şi cetăţeni ai marii naţiuni române, 
nevoind şi neputînd fi consideraţi ca popor străin în ţară străină, după cum am fost 



 

                   

consideraţi de veacuri, ne rugăm: ca de aici înainte, în toate actele oficiale româneşti, să nu se 
mai folosească pentru noi şi următorii noştri numirea (poreclă) ca batjocură „ţigan”, ci 
aceasta, dacă nu se şterge cu totul chiar din uzul oficial, să se circumscrie cu o altă denumire 
care se va afla de corespunzătoare”. (prof. univ. dr. Gheorghe Sarău, lect. univ. dr. Delia 
Grigore, Bucureşti, 12 decembrie 2010).  



 

                   

IV. ISTORIE 

IV.1 Originea poporului rom. Primele atestări.  

În istoriografia românească exista opinia că prezenţa romilor în spaţiul românesc s-ar fi 
datorat invaziei mongole din anii 1239-1241, fiind văzuţi ca o moştenire tătară, inclusiv 
statutul social pe care romii l-au avut, cel de robi, fiind o moştenire tătară. Teoria avea la 
bază şi faptul că instituţia robiei în spaţiul românesc este atestată încă de la începuturile 
organizării statale la români. Robii ar fi existat încă din secolul al XIII-lea. Este cunoscut 
faptul că o lungă perioadă de timp după marea invazie, tătarii au antrenat cu ei numeroase 
populaţii orientale, în calitate de robi sau aliaţi. Exista ideea că romii au ajuns în Europa pe 
filiera mongolă, aduşi ori de mongolii lui Gingis-han ori de cei ai lui Timur Lenk (“cel 
Şchiop”). Desigur că nu se poate exclude ideea că printre aceste populaţii să nu se fi aflat şi 
robi romi. Taberele tătarilor aveau nevoie de meşteşugari fierari, potcovari şi armurieri.  

În ceea ce priveşte existenţa instituţiei robiei, în Moldova sunt atestaţi ca robi mai întâi tătarii. 
Astfel, ei apar într-un document din anul 1402, când domnitorul Alexandru cel Bun dăruia 
mănăstirii Moldoviţa şi “patru case de tătari”. În documente datate în anul 1411 şi 1425, se 
atestă daniile în robi tătari făcute Mănăstirii din Poiană şi unui boier. Primii robi sunt atestaţi 
în Moldova, aceştia fiind tătari şi nu romi.  Nu încape nici o îndoială că robii tătari nu sunt 
romi. O analiză a documentelor din secolul al XV-lea demonstrează deosebiri între robii 
tătari şi robii romi: tătarii poartă nume turcice, iar romii nume specifice; diferenţe de habitat 
– tătarii locuiau în aşezări fixe, pe moşia stăpânului în timp ce romii locuiau în corturi. Actele 
de cancelarie folosesc pentru cele două populaţii termeni diferiţi: “dvorî tătari” – curţi de tătari 
şi “celiadi ţigani”- sălaşe de aţigani.  

Originea sud – dunăreană a romilor din spaţiul românesc este incontestabilă.  În urma 
studiilor de lingvistică ale lui F.Miklosich opinia că romii au ajuns în Europa pe filiera 
mongolă a fost repede abandonată. Popor de origine indiană, din regiunea Punjab din N-V 
Indiei de astăzi, strămoşii romilor au migrat spre Europa, în conformitate cu argumentele 
lingvistice, în mil. I d.Hr., până la începutul mil. II, d. Hr. Teoria predominantă cu privire la 
originea romilor este aceea că provin din India.  

Absenţa izvoarelor istorice care să contureze o istorie sigur milenară a dat naştere unor 
legende care încearcă să explice trecutul acestui popor. Astfel, unii istorici i-au considerat 
egipteni, sau urmaşii vechilor egipteni, a căror rătăcire şi nenorociri au fost prezise de către 
profeţi sau că asupra lor s-a abătut un blestem deoarece un ţigan fierar a confecţionat 
piroanele necesare răstignirii lui Iisus Hristos.  

Prin anii ’60, Donald Kenrick, cunocut ca romolog, a cules o legendă, de la un rrom bulgar, 
pe nume Ali Ceauşev rom coşniţar din localitatea Şumen (Bulgaria), despre dispersarea 
rromilor în trei părţi ale lumii, înainte ca aceştia să fi ajuns în Imperiul Bizantin. Ali Ceauşev 
a avut contacte şi cu alţi specialisti în domeniul istoriografiei rome, ca: Chaman Lal din India, 
Milena Hüschmannová din Cehia. Legenda culeasă de la Ali Ceauşev are 



 

                   

următorul conţinut: “Aveam un împărat mare, un Rom. El era prinţul nostru. Era padişahul nostru. 
Romii locuiau pe-atunci cu toţii laolaltă într-o ţară, într-un vilaiet bun. Numele acestui vilaiet era Sindh… 
Aceasta era o ţară curată (frumoasă). Găseai acolo multă fericire şi multă bucurie. Toţi o duceau bine. 
Numele împăratului nostru era Maramengro Dev. El mai avea doi fraţi. Numele lor erau Romano şi 
Singan. Toate bune şi frumoase, dar se îmtâmplă un mare război. Musulmanii  l-au făcut. Soldaţii au 
distrus ţara Romilor. Au pârjolit pământul. Toţi romii au fugit din ţara lor… Cei trei fraţi şi-au purtat 
oamenii pe drumuri îndepărtate. Unii au mers în Arabia, unii în Armenia şi alţii în Bizanţ. În  acele ţări 
au devenit săraci” (traducerea a fost realizată de profesor doctor Sarău Gheorghe, după textul 
scris în limba romani). 

Şirul ipotezelor, sau legendelor despre originea romilor, poate continua, dar, aşa cum arăta 
Rajko Djuric,“ acestea sunt izvoare cărturăreşti care, oricât de preţioase ar fi nu pot fi utilizate ca atare”. 

“Adevărata istorie a rasei ţigăneşti se află în studiul propriei lor limbi”, declara Alexandre Paspati, un 
mare lingvist din secolul al XIX-lea. În mod incontestabil, studiul limbii romani poate 
dezvălui foarte multe informaţii despre originea limbii rome şi a poporului rom.  

Prima constatare de natură lingvistică privind originea Indiană a limbii romani, a fost 
realizată de teologul ungur Wáli István în anul 1763. 

  Tânărul maghiar a studiat teologia la Universitatea din Utrecht, în perioada 1753-1754. Aici 
a cunoscut trei studenţi malabrezi, de fapt din Ceylon (Sri Lanka). Auzindu-i vorbind a 
constatat asemănarea dintre limba acestora şi a romilor din localitatea Györ din Ungaria. 
Alcătuieşte o listă de 1000 de cuvinte pe care, după revenirea acasă, le-a citit romilor de aici. 
Aceştia cunoşteau sensul cuvintelor.  Cum se expică această situaţie? Evident că studenţii 
malabrezi nu vorbeau limba romani, dar făcând parte din casta brahmanilor vorbeau limba 
sanscrită, limba de cult. În limbile neo-indiene se constată existenţa unor relaţii lingvistice de 
ordin gramatical şi chiar lexical cu limba sanscrită - limbă care a avut rolul de limbă de cult şi 
limbă literară, aşa cum în Europa acelaşi rol l-au avut limba latină, greaca şi slavona.  

După aproximativ 30 de ani de la constatarea făcută de tânărul maghiar, cercetătorul german  
Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann a publicat în anul 1783 lucrarea Die Zigeuner – Ein 
historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, 
nebst ihrem Ursprung, în care argumentează originea indiană a limbii romani. Descoperirea 
făcută a fost de asemenea confirmată şi de alţi reputaţi romologi: I. C. Ch. Rüdiger, M. 
Graffunder, A.F.Pott, Heinrich von Wlislocki, Franz Miklosich. 

Limba romani face parte din subgrupul indic de Nord-Vest/Nord al ramurii indo-iraniene a 
limbii indo-europene, alături de idiomurile panjabi de Vest, panjabi de Est, sindhi. Limba 
romani, una din principalele 27 limbi neo–indo-ariene, se află împereună cu alte trei limbi - 
shingaleză, kohistani şi maldiviană - în situaţia aparte de a nu fi vorbite astăzi pe teritoriul 
subcontinentului indian.  

 Limba romani, caracterizată prin fondul său lexical de bază moştenit din limbile indo-ariene 
vechi şi prin apropierea ei tipologică de limbile indo-ariene vechi dar şi prin apropierea ei 
tipologică de limbile indo-ariene medii şi noi se prezintă la nivelul unor dialecte care se 
deosebesc între ele nu prin structura gramaticală ci prin nuanţările lexicale. Interesant este 
faptul că structura 



 

                   

gramaticală datorită naturii ei conservatoare, s-a păstrat aproape intactă în toate dialectele sau 
graiurile vorbite de romi. Existenţa în limba romani a unor trăsături lingvistice arhaice, 
sintetice din limbile vechi  (aproximativ 1500 î.Hr. – sec.al V-lea î.Hr.) şi medii (aproximativ  
sec.al V-lea î.Hr.- sec.al V-lea d.Hr.) îi îndreptăţeşte pe lingvişti să admită plecarea 
strămoşilor poporului rom în perioada cuprinsă între secolul al II-lea d.Hr. – sfârşitul mil. I 
d. Hr. Lingviştii au ca argument principal, aşa cum s-a constatat mai sus, caracterul detaşat 
sintetic al limbii romani spre deosebire de caracterul analitic al celorlalte limbi neo-indiene.   

Lingvistul Franz Miklosich prin analizarea lexicului rom  a identificat, pe lângă elementele 
vechi indiene şi cuvinte vechi afgane, persane, armeneşti, osete, gruzine, turceşti, greceşti, 
sud-slave, româneşti, jalonând astfel spaţiile istorico-geografice parcurse de strămoşii romilor 
de astăzi. 

Lingvistica a avut cel puţin trei merite: a elucidat originea indiană a limbii romani şi a 
poporului rom, a stabilit intervalul de timp aproximativ cînd s-a produs migraţia şi a 
reconstituit drumul parcurs. 

Referitor la perioada în care s-a produs exodul şi cauzele acestuia, cercetătorii s-au sprijinit în 
demersurile lor pe argumente stiinţifice atât de ordin lingvistic cât si de ordin istoric. Astfel,  
se poate desprinde o ipoteză din lucrarea Zingari dall ’ India al Mediterraneo (1995) scrisă de 
cunoscutul romolog şi  arabist englez Donald Kenrick, în care se arată că primele migrări ale 
posibillor strămoşi ai romilor de azi spre vest pot fi privite în contextul evenimentelor din 
anul 224 d.Hr. când şahul Persiei Ardashir a cucerit India de Nord pe care a transformat-o în 
colonie. Donald Kenrick vede în acest context istoric o primă posibilitate în explicarea 
migraţiei.  

 

 

În Persia începutului de Ev Mediu, identificăm texte care pot servi la încercarea de a explica 
motivele şi perioada migraţiei. Astfel istoricul arab Hamza din Ispahan relatează,  în lucrarea 
“O istorie despre regii pământului”, că monarhul persan Bahram Gur (marele vânător din 
rubaiatele lui Omar Khayam) a hotărât ca supuşii săi să muncească doar jumătate de zi, restul 
zilei trebuind să îl petreacă mâncând, bând şi ascultând muzică. Într-o zi a întâlnit un grup de 
supuşi care beau vin fără să asculte muzică. Când le-a reproşat că neglijează muzica, cei din 
grup, i-au răspuns că au încercat să angajeze un lăutar, dar că nu au fost în stare să-l găsească. 
Atunci monarhul persan a cerut unui rege Indian să îi trimită lăutari. “Descendenţii lor se mai 
află încă acolo” arată cronicarul arab.  

Legenda o regăsim şi la Abul Kasim Mansur – celebrul Firdousi - autorul Poemului epic “Sah 
Name” (Cartea regilor), poem în 60.000 de versuri în care se povesteşte istoria Persiei. Se 
menţionează că la solicitarea monarhului persan Bahram Gur, regele indian Shangul  a oferit 
10.000 de luri.  

Bahram Gur le-a oferit grâne, vite si măgari, trimiţându-i apoi în Persia. Aceştia, într-un an 
de zile pierd tot ce aveau şi de aceea regele persan îi izgoneste din imperiu.   



 

                   

Aşa cum arată Donald Kenrick, în Orientul Mijlociu, lurii de azi vorbesc o limbă (limba 
beluchi) care nu are nici o legătură cu limba romani, aşadar în nici un caz legenda nu poate fi 
considerată un reper în explicarea procesului migraţiei.  

De la cronicari şi de la geografi aflăm despre o serie de situaţii când locuitori din Nordul si 
Nord-Vestul Indiei au fost strămutaţi spre vest către Persia şi dincolo de aceasta. Invazia 
arabă din secolul al VII-lea şi al VIII-lea care a ajuns până la graniţele Indiei a determinat ca 
detaşamente de soldaţi inzi să slujească în armata persană. La începutul sec.al VIII-lea Sind-ul 
era invadat de armata arabă fapt ce a determinat dislocarea de locuitori inzi spre teritoriile 
stăpânite de arabi. Cronicarul arab Tabari consemnează că în anul 855 când armatele 
Bizanţului au atacat Siria un mare număr de zott (denumire dată locuitorilor care proveneau 
din India) au căzut prizonieri şi au fost duşi de acolo împreună cu femeile, copiii şi vitele lor.  

Un moment important în declanşarea migraţiei strămoşilor romilor poate fi considerat 
invazia turcilor selgiucizi. Locuitori în Afganistanul de astăzi turcii selgiucizi de credinţă 
islamică au reuşit într-un timp relativ scurt să creeze un adevărat imperiu. Invadarea 
Armeniei de către aceştia la mijlocul veacului al XI-lea a produs dislocarea poporului armean, 
idea deplasării romilor spre vest devenind o ipoteză tentantă. În anul 1071 la Manzikert, 
lângă Lacul Van armata bizantină era înfrântă de armata selgiucidă, Imperiul Bizantin 
pierzând  o mare parte din Anatolia. 

 

 

Turcii selgiucizi au declanşat atacuri asupra Indiei de Nord şi Nord-Vest încă de la începutul 
secolului  al XII-lea unde se aflau cele mai mari şi înfloritoare oraşe ale Indiei. Imperiul 
selgiucid care avea capitala la Ghazni, se întindea de la Marea Caspică la Punjab (N-V Indiei), 
se baza numai pe o politică de jaf . Atacurile dirijate împotriva statelor indiene aveau ca scop 
să aducă bogăţii. Din anul 1001 până în anul 1027 sultanul Mahmoud din Ghazna  a lansat 
17 campanii de jaf contra Indiei. Prin anul 1001 el a înfrânt armata lui Jayapala, care ajunse să 
fie jertfit pe rug, lăsând tronul lui Anandapala. Mahmoud din Ghazna a jefuit şi Lahore, apoi 
Multanul şi Punjab-ul. În anul 1018 a cucerit oraşul Kannauj, cucerire care i-a adus 53.000 de 
prozonieri, 385 de elefanţi în mărime naturală din aur, rubine, perle şi alte bogăţii diverse. 
Toate acestea au fost jefuite din cele două sute de temple pe care la avea oraşul Kannauj. 
Aceste informaţii de o mare importanţă istorică ne sunt furnizate de către cronicarul Abu 
Nars Al-Utbi  în “Cartea Yaminilor”.  

Marcel Courtiade leagă plecarea romilor din India de aceste evenimente de la începutul 
secolului al XI-lea. 

Diverşi autori sunt de părere că după părăsirea Indiei de către protorromi, spaţiile geografice 
străbătute au fost cele corespunzătoare teritoriilor actuale ale Pakistanului, Afganistanului şi 
Iranului, apoi nordul Mesopotamiei. Trebuie să arătăm, că în vecinătatea estică a Imperiului 
Bizantin, s-a înregistrat un moment-cheie, şi anume, s-a produs o trifurcaţie, o separare a 
valului migrator în trei ramuri. La această ipoteză s-a ajuns în urma cercetărilor lingvistice. 
Probabil în zona delimitată de teritoriile actuale ale Iranului, ale Irakului, ale Turciei, ale 
Azerbaidjanului, ale 



 

                   

Armeniei şi ale Gruziei s-a produs această separare în trei valuri migratorii. Lingviştii le-au 
numit: 

Ramura “lom” sau de nord-reprezintă valul migrator care a străbătut teritoriile de azi ale 
republicilor Azeră, Armeană, Gruzină. Unii cercetători se arată circumspecţi faţă de această 
teorie; 

Ramura “dom” sau de sud-vest - a avut ca direcţii Siria, Palestina, Egiptul, Africa de Nord de 
unde, probabil, grupuri de romi şi-au continuat drumul traversând Marea Mediterană în 
Spania (în perioada stăpânirii arabe, începând cu sec. al VIII-lea). Vaux de Foletier arată că o 
parte a strămoşilor romilor din ramura “dom” a ajuns, ca urmare a expansiunii comerciale 
arabe, în Insula Zanzibar (Tanzania);  

Ramura “rrom” sau de vest, cea mai numeroasă, este reprezentată de romii care şi-au 
continuat drumul spre Imperiul Bizantin, unde au rămas câteva secole iar de aici, mai 
departe, în Europa Centrală şi de Vest. 

 

 

 

Marcel Courthiade invocând absenţa unei documentaţii serioase, aduce în atenţie observaţia 
făcută de lingvistul american Jan Hancock de origine romă, anume că aceste grupuri 
lingvistice s-au separat înainte de a fi pătruns pe teritoriile iranofone, “deşi toate trei prezintă 
aceste împrumuturi iraniene, totuşi, aceste împrumuturi, aproape în totalitate, nu corespund între ele”. Jan 
Hancock (2005) nu este de acord cu originea romilor dintr-o singură rădăcină geografică şi 
biologică. El ia in considerare trei elemente: în primul rând, că grupul de oameni care ar fi 
plecat din India a  fost mai complex  şi nu omogen şi de asemenea că în acea perioadă 
istorică  populaţiile erau clasificate dupa profesiile pe care le practicau  şi nu după originea lor 
etnică.  

Dacă lucrurile s-au întâmplat astfel, nu ne rămâne decât să sperăm că se vor descoperi totuşi 
şi dovezi de istorie scrisă care să creeze un tablou clar al migraţiei. De asemenea nu puteam 
să nu ne mirăm de extraordinara tenacitate de care au dat dovadă strămoşii romilor de astăzi, 
care au reuşit să-şi păstreze identitatea socială şi culturală în timpul unei îndelungate perioade 
de migraţie.  

Dezrădăcinaţi din India şi având o viaţă mobilă, identitatea instabilă devine inevitabilă. Deşi 
de-a lungul timpului au fost supuşi influenţelor culturale şi lingvistice ale popoarelor cu care 
au intrat în contact, totuşi  identitatea, cultura lor rămâne net distinctă de cea a populaţiei 
Gadźé.  

Fără îndoială că un factor important al migraţiei l-a constituit evenimentele politice şi militare 
care au avut loc pe parcursul mileniului I d.Hr şi la începutul mieniului al II-lea d.Hr. 
Migraţia s-a produs în vremuri de mari bulversări  poltice şi teritoriale în Orient apoi în 
Europa Balcanică. Specificul migraţiei romilor este că ea nu a avut un caracter militar.  



 

                   

În secolele XIV-XV, prezenţa romilor este atestată pe întreg continentul European. 

De asemenea descoperirile documentare relevă prezenţa romilor, mai întâi în Ţara 
Românească apoi în Moldova.  

Prima atestare documentară privind prezenţa romilor în spaţiul românesc, datează din 1385. 
Printr-un act emis de domnitorul Dan I, se dăruia Mănăstirii Tismana şi “40 de sălaşe de 
aţigani” . Posesiunile dăruite Mănăstirii Tismana, aparţinuseră Mănăstirii Vodiţa, care în 
contextul evenimentelor militare de la sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu (1364-1377) a 
fost închisă. Ulterior, informaţiile despre aţigani, în Ţara Românească, devin tot mai 
numeroase.   

În anul 1388, domnitorul Mircea cel Bătrân, dăruia mănăstirii Cozia, ctitoria sa, “300 de sălaşe 
de aţigani”. Din secolul al XV-lea, toate mănăstirile şi marii boieri posedau robi romi.  

 

În Moldova, romii sunt amintiţi prima dată în anul 1428, când domnitorul Alexandru cel Bun 
dăruia mănăstirii Bistriţa, 31 de sălaşe de aţigani. Ulterior, informaţiile sunt mai numeroase. De 
asemenea în documentele de cancelarie domnească din această perioadă sunt amintiţi şi 
aţiganii mănăstirilor Vişnevăţi, Poiana, Moldoviţa.  

Romii au sosit în ţările române nu într-un singur val, ci pe parcursul mai multor secole. De 
altfel au existat şi acţiuni militare antiotomane, desfăşurate de voievozii români la sudul 
Dunării, în urma cărora au fost capturaţi şi romi. Această realitate istorică reiese şi din 
documentele epocii – în 1445 domnul Ţării Româneşti, Vlad Dracul, a trecut la nordul 
Dunării în urma unei campanii militare antiotomane, 12.000 de oameni despre care 
cronicarul Jehan de Wawrin, arăta că “semănau cu aţigani”. Migraţia romilor de la sudul Dunării 
spre Ţările Române sau spre Europa centrală a fost un proces îndelungat atestat timp de sute 
de ani, chiar şi în epoca modernă. În Moldova romii au ajuns venind din Ţara Românească. 
Cronica moldo-germană relatând expediţia domnitorului Ştefan cel Mare în Ţara 
Românească, în anul 1471, arată că “a luat 17.000 de aţigani cu dânsul în robie”.  

În secolul al XV-lea, numărul aţiganilor era destul de mare în ambele principate. La începutul 
secolului al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir afirma că în Moldova aţiganii sunt “răspândiţi prin 
toată ţara”.  

Prezenţa romilor în Transilvania este atestată în jurul anului 1400 când domnitorul Mircea cel 
Bătrân al Ţării Româneşti, care stăpânea şi Ţara Făgăraşului, în urma primului tratat 
antiotoman încheiat în anul 1395 cu regele Ungariei Sigismund de Luxemburg, dăruia 
boierului Costea satele Viştea de Sus şi Viştea de Jos cu 17 cinganus tentoriatus – ţigani de cort. 

În ceea ce priveşte statutul avut, în Transilvania, romii au fost oameni liberi. Sunt atestaţi la 
periferiile oraşelor transilvane Braşov, Sibiu, îi întâlnim în cetatea Timişoarei ca făuritori de 
tunuri pentru oastea voievodului Ioan Zapolzia dar şi la 1514 când sunt atestaţi ţiganii călăi 
care l-au executat pe Gheorghe Doja şi pe apropiaţii săi. 

 În secolul al XVI-lea romii făceau parte  din peisajul etnic variat al Transilvaniei. Aici s-a 
creat o formă de organizare administrativ-juridică a romilor sub forma 



 

                   

voievodatului. Funcţia de voievod al ţiganilor era deţinută de un nobil numit de către regele 
maghiar, îndeplinind atribuţii juridice şi fiscale.  

Voievozii exercitau autoritate asupra tuturor şefilor romi din ţară, aceştia având obligaţia de a 
plăti taxe.  

Starea de relativă autonomie a romilor din Transilvania, s-a sfârşit în perioada în care 
Transilvania a fost inclusă în orbita de interese politice ale  Imperiului Austriac, în perioada 
împărătesei Maria Tereza (1740-1780) şi a fiului acesteia Iosif al II-lea (1780-1790). Astfel 
este perioada în care se adoptă măsuri de sedentarizare şi de asimilare forţată a 
romilor.  

Maria Tereza a emis decrete privitoare la sedentarizarea şi asimilarea forţată a romilor: 
legarea de un loc a ţiganilor, interzicerea deţinerii de cai şi căruţe, înlocuirea termenului de 
ţigan cu cel de ţărani noi, interzicerea vorbirii limbii ţigăneşti, se interziceau căsătoriile între 
ţigani, copiii de peste 5 ani urmau să fie ridicaţi din familii şi încredinţaţi unor familii neţigane, 
tinerii  ţigani de peste 16 ani puteau satisface stagiul militar.  

Împăratul Iosif al II-lea a continuat politica faţă de romi promovată de mama sa. În anul 
1782 adoptă De Regulatione Zingarorum: copiii ţigani să fie daţi la şcoală, ţiganii să urmeze 
obiceiul locului unde se află, ţiganii sunt obligaţi să se ocupe de agricultură, nici un ţigan să nu 
mai deţină cai. Un an mai târziu Iosif al II-lea a emis o nouă culegere de legi privind 
sedentarizarea şi asimilarea forţată a romilor, de fapt o sinteză a legilor adoptate până la acel 
moment – Hauptregulatio. Avem un tablou cuprinzător al programului avut în vedere de 
Curtea Imperială în ceea ce priveşte integrarea şi asimilarea forţată a romilor din Transilvania.  
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IV.2 Statutul social-economic şi juridic avut de romi în Ţările Române în 
Evul Mediu 

Situaţia actuală a romilor din România este consecinţa directă a unei istorii de excludere 
socială şi de rasism. Prima atestare a romilor în spaţiul românesc o reprezintă consacrarea 
statutului de robi în care s-au aflat vreme de aproape cinci secole. Starea de robie, numită de 
aboliţionişti „lepră socială”, nu numai că i-a plasat pe romi în afara societăţii, ci i-a exclus din 
condiţia de fiinţe umane.   

În istoria romilor, Ţara Românească şi Moldova, ocupă un loc special, putem spune de tristă 
faimă, deoarece aici romii au avut statut de robi. Datorită numărului mare de romi stabilit în 
statele medievale româneşti, robia a devenit un fenomen de amploare, romii monopolizând 
această instituţie, etnonimul “ţigan”, devenind sinonim cu cel de “rob”, reflectând de fapt, o 
stare socială.  

Menţionăm că, acest statut social, nu implica în mod obligatoriu legarea de o moşie, ci 
legarea de un proprietar anume. În funcţie de proprietar, distingem următoarele categorii de 
robi: domneşti, mănăstireşti sau preoţeşti şi boiereşti. Domnul ţării, în calitate de stăpân 
absolut al ţării, dăruia mănăstirilor sau boierilor, printre altele şi robi romi. Această instituţie, 
a fost o componentă a sistemului de organizare în Ţările Române, până la jumatatea sec. al 
XIX-lea. În toate componentele sale, această instituţie ţinea de dreptul consuetudinar, mult 
timp neexistând legi scrise cu privire la robi. Când în Muntenia şi Moldova, a început să se 
facă apel la legiuirile bizantine, au fost preluate şi dispoziţii privitoare la robi.   

Se pare că la început, a fost vorba de exploatare fiscală. Cu trecerea timpului însă, acest statut 
s-a înăsprit, dreptul de a reclama tributul, transformându-se în drepturi asupra persoanei 
plătitoare de tribute sau bir. Rolul robilor in istoria robiei, în spaţiul românesc, constă în 
faptul că, datorită numărului mare de romi stabilite în statele medievale româneşti, robia a 
devenit un fenomen de amploare, romii monopolizând această instituţie, etnonimul “ţigan”, 
devenind sinonim cu cel de “rob”, reflectând de fapt, o stare socială. Menţionăm că, acest 
statut social, nu implica în mod obligatoriu legarea de o moşie, ci legarea de un proprietar 
anume. 

În funcţie de proprietar, distingem următoarele categorii de robi:  domneşti, mănăstireşti sau 
preoţeşti şi boiereşti.  



 

                   

Domnul ţării, în calitate de stăpân absolut al ţării, dăruia mănăstirilor sau boierilor, printre 
altele şi robi romi.  

Ne punem întrebarea când strămoşii romilor de astăzi au venit la Nordul Dunării  aici exista 
robie? Când romii au ajuns în Ţara Românească, aici robia era deja prezentă. După marea 
invazie mongolă din 1239-1241 am constatat că sunt amintiţi ca robi, mai întâi, tătarii. Rolul 
pe care aţiganii l-au avut în istoria robiei din spaţiul medieval românesc constă în faptul că, 
datorită numărului mare aţiganii au ajuns să monopolizeze această instituţie, astfel că 
termenul de aţigan numai reprezenta apartenenţa etnică ci statutul social, cel de rob.  

După cruciade, când ţările române, prin poziţia lor participau la marele comerţ, numărul 
redus al ţăranilor şi faptul că aceştia nu erau buni meşteşugari, mai ales fierari, de care era 
mare nevoie, i-au determinat pe stăpânii feudali să-i constrângă pe aţigani să se stabilească pe 
domeniile lor, aceştia pierzându-şi libertatea. 

P. P. Panaitescu considera că romii au fost supuşi procesului de înrobire din motive strict 
economice. Nevoia de braţe de muncă resimţită în ţările române în evul mediu. Importanţa 
economică a robilor reprezintă motivul pentru care domnitorii au acordat un interes deosebit 
faţă de această instituţie. P.P. Panaitescu, aprecia că “Istoria ţiganilor în Ţara Românească şi 
Moldova aparţine istoriei economice a acestor două ţări”. Invazia otomană, ocuparea de către aceştia 
a porturilor româneşti de la Dunăre şi Marea Neagră, marile descoperiri geografice, au anulat 
poziţia ca ţări de tranzit, la marele comerţ care lega Europa de Orient. 

Marile proprietăţi , aveau nevoie de meşteşugari. Un observator al realităţilor din cele două 
ţări române, I.St.Raicewich, remarca faptul că aici “toate artele mecanice sunt în mâinile ţiganilor sau 
ale străinilor din ţările apropiate”. Meşteşugul lor preferat era fierăria. În tot evul mediu 
românesc această ocupaţie este menţionată atât în actele de cancelarie domneşti cât şi în 
relatările unor cronicari sau umanişti străini. Christian Schesaeus în Ruinae Pannonicae, apărută 
în anul 1571, evidenţiază această îndeletnicire a aţiganilor. Societatea românească, agricolă prin 
excelenţă avea nevoie de meşteşugari străini.  

Aţiganii fierari îşi practicau meseria fie în atelierele de pe moşia domnitorului , a boierului sau 
a mănăstirilor de care ţineau, fie în oraşe. De altfel, la vărsarea râului Ialomiţa în Dunăre 
exista în evul mediu românesc cea mai mare aşezare urbană a Ţării Româneşti – Oraşul de 
Floci. Aici au fost descoperite ateliere de prelucrare a fierului dar şi a osului – probabil şi 
pentru confecţionarea uneltelor de pescuit. Existau şi aţigani lăcătuşi, săbieri, cuţitari, 
căldărari, sitari, cărămidari, argintari atestaţi în tot evul mediu românesc.  

Romii au îndeplinit în mecanismul economiei din Ţările Române roluri diametral opuse: rolul 
active de meşteşugari şi comercianţi – în special romii nomazi sau seminomazi şi rolul pasiv 
de obiect al tranzacţiilor comerciale ale stăpânilor lor – aşa cum am constatat cu prima atestare 
documentară a prezenţei romilor la Nordul Dunării. Componentă activă a economiei statelor 
de la sud şi est de Carpaţi, comerţul cu robi a existat timp de aproape cinci secole cu 
consecinţe nefaste şi în ceea ce priveşte mentalul colectiv majoritar şi minoritar rom. Această 
instituţie, a fost o componentă a sistemului de organizare în Ţările Române, până la 
jumătatea sec. al XIX-lea.  În organizarea socială a ţărilor române, robii formau o categorie 
aparte.  Între neliberi ei se situau pe treapta cea mai 



 

                   

de jos a societăţii feudale româneşti, neliberi fiind şi rumânii din Ţara Românească, vecinii din 
Moldova şi ţăranii şerbi din Transilvania.  

În toate componentele sale, această instituţie ţinea de dreptul consuetudinar, mult timp 
neexistând legi scrise cu privire la robi. Când în Muntenia şi Moldova, a început să se facă 
apel la legiuirile bizantine, au fost preluate şi dispoziţii privitoare la robi.  La mijlocul sec. al 
XVII- lea, primele legi tipărite în limba română- Pravila de la Govora, Îndreptarea legii, în Ţara 
Românească şi Cartea românească de învăţătură din Moldova lui Vasile Lupu - cuprind norme de 
drept în privinţa robilor, de provenienţă bizantină. Robii aveau un statut juridic particular, 
diferit de cel al populaţiei româneşti. Dreptul robilor consta într-un număr de norme care se 
refereau în primul rând la obligaţiile pe care le aveau robii faţă de stăpâni şi stat.  

În aceeaşi perioadă, în Muntenia şi Moldova, asistăm la apariţia unor elemente de noutate 
juridică în ceea ce priveşte statutul robilor. Astfel, se interzic căsătoriile mixte, preoţii fiind 
opriţi să mai oficieze astfel de cununii. “Sobornicescul hrisov” emis în anul 1785, interzice cu 
desăvârşire căsătoriile între oamenii liberi şi robi, în Moldova, iar în Muntenia, “Pravilniceasca 
condică” din 1780 stabilea desfacerea căsătoriilor mixte, iar dacă se năşteau copii dintr-o astfel 
de legătură, aceştia deveneau oameni liberi.  

În perioada fanariotă există documente care reflectă aspecte concrete privind viaţa robilor. 
Această situaţie, credem că reflectă numărul foarte mare de robi aţigani. Astfel, menţionăm: 
“câte un leu de aţigan căsar şi câte o jumătate de leu de aţigan holteiu”. Importanţa robilor este 
dovedită şi de instituirea unui nou impozit – Ţigănărit care însemna “doi galbeni de fiecare cap de 
aţigan”. Măsura a fost desfiinţată mai târziu datorită nemulţumirilor exprimate de boieri care 
ajunseseră cei mai importanţi proprietari de robi. Documentele de la începutul sec. al XIX-
lea surprind şi situaţii inedite - în 1821 o aţigancă s-a cununat pe ascuns cu un aţigan al unei 
mănăstiri. Stăpânul înduioşat de aceasta a eliberat-o. 

 

Sfârşitul sec. al XVIII- lea, a însemnat şi apariţia curentului aboliţionist, în contextul marilor 
mişcări politice şi ideologice care aveau loc în Europa. Asistăm la apariţia unor iniţiative 
particulare în ceea ce  priveşte necesitatea dezrobirii. Apariţia unei generaţii de intelectuali 
tineri care şi-au făcut studiile în Apus, cuceriţi de idealurile liberale ale Apusului, a avut un rol 
major în procesul de modernizare instituţională, culturală şi politică a principatelor române, 
în secolul al XIX-lea.  
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IV.3 Romii în „Secolul Naţiunilor” şi dezrobirea lor 

 
Secolul al XIX-lea, sau secolul naţiunilor s-a caracterizat, la nivel european printr-un proces 
de formare a conştiinţei naţionale şi de constituire a statelor naţionale. În această perioadă, 
de profunde transformări, la nivelul conştiinţei popoarelor şi politice, Principatele Române 
supravieţuiau între trei mari imperii: otoman, rus şi austriac. Un nou spirit, european se 
impunea şi în Ţările Române încă din secolul al XVIII-lea datorită apariţiei iluminismului, 
care a stat la baza fundamentării unei noi filozofii despre drepturile omului. Operele unor 
gânditori ca Voltaire, Montesquieu, Rousseau, lucrări precum “Contractul social”, “Declaraţia de 
independenţă”, “Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului” au circulat şi în Ţările Române iar 
Revoluţia americană sau Revoluţia franceză propagă noi idei democratice despre om şi 
societate inclusiv în spaţiul românesc.  

 

 

Într-un context de presiune economică şi politică a puterilor vecine, în Principate se remarcă 
un început lent, timid,  de “europenizare”, de raportare la principiile epocii luminilor, cu efecte 
benefice în procesul de formare a unei culturi şi societăţi româneşti moderne. Studiile sau 
călătoriile de studii ale tinerilor români, în Occident au favorizat acest proces. 

O condiţie indispensabilă modernizării societăţii româneşti devenea abolirea instituţiei robiei. 
Apariţia şi existenţa acestei instituţii aparţine istoriei Ţărilor Române, până târziu fiind 
considerată o componentă absolut firească a sistemului social juridic românesc. Se poate 
afirma că existenţa acestei instituţii, timp de secole, a creat o anumită particularitate istoriei 
româneşti, faţă de restul Europei.  

Cu toate transformările care au avut loc în Moldova şi Ţara Românească, în perioada 
fanariotă, reformismul domnitorilor greci era departe de politica iluministă a împăraţilor 
habsburgi. Dacă în această perioadă s-au produs schimbări în ceea ce priveşte statutul 
ţăranilor, în privinţa romilor, situaţia a rămas aproape neschimbată, robia constituind 
o clasă socială cu funcţii economice şi sociale clare. Cu toate acestea în Principate, ca şi 
în America s-a evoluat de la acceptarea instituţiei robiei, respectiv sclaviei, până la 
recunoaşterea necesităţii abolirii ei - “Un om stăpânit de un altul! Un om drept proprietar! Un chip al 
lui Dumnezeu pus la jug ca un animal!" (Buşe C, 1984). Argumentele aduse în sprijinul abolirii 
robiei erau de ordin umanitar, creştin (se invoca Biblia) dar şi de ordin economic, fiind 
considerată nerentabilă pentru o economie modernă.  

Promotori ai dezrobirii au fost:  



 

                   

 Vasile Alecsandri: “Nimic nu-i mai scump şi mai slăvit decât libertatea, odorul cel mai 

nepreţuit ce l-a dat Dumnezeu oamenilor”;  

 Mihail Kogălniceanu, “... toţi oamenii se nasc şi sânt slobozi...” (Kogălniceanu M., 1844),   

 Ion Câmpineanu: primul boier al ţării care şi-a eliberat robii în 1834;   

 Alecu Russo: arăta că robia este nerentabilă din punct de vedere economic,  

 Cezar Bolliac: în anul 1843 publica poeziile “Fata de boier şi fata de ţigan”, “Ţiganul 

vândut”, în anul 1848, publica “O ţigancă cu pruncul său la statua Libertăţii”,  

 

 

 

 Ion Heliade Rădulescu, publica în anul 1844 “Jupân Ion” (“Domnilor poeţi cu ideile 

veacului, jupân Ion vă poate inspira mai mult decât un rege, fapta lui trebuie să sloboază 

pe fraţii lui din robie, trebuie s-o vedeţi ca o auroră a zilei cei mari şi creştine în care 

pământul românesc nu va mai cunoaşte numele de rob, dacă e Dumezeu în cer”) 

(„Curierul românesc”, nr. 13, 14 februarie 1844);   

 Fraţii Golescu, Costache Negri, Dimitrie Filipescu, care cer desfiinţarea “leprei sociale” 

pe care o reprezenta robia, facând apel la opera lui Henri Storch, şi mulţi alţii, 

reprezentau idei noi, aboliţioniste promovate prin presa timpului şi prin fapte pe măsură.  

Modernizarea social-economică a Ţărilor Române a fost profund influenţată de 
transformările politice care au avut loc începând cu Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 
1821. Dezrobirea, nu era considerată, încă, o prioritate a modernizării. Procesul de 
emancipare s-a desfăşurat aproape simultan în Moldova şi Ţara Românească.  

Un prim moment, de referinţă, îl reprezintă Regulamentele Organice, acte care au însemnat 
primele documente cu caracter de constituţie în Ţările Române. Au fost adoptate de 
Adunările Obşteşti Extraordinare ale Munteniei şi Moldovei, în 1831, în timpul ocupaţiei 
ruseşti.  

Reglementările care priveau robia romilor îi aveau în vedere doar pe robii statului. Astfel, în 
Muntenia, prin art. 67 şi 95, iar în Moldova prin art. 79, robii statului erau impuşi la aceleaşi 
obligaţii fiscale ca şi oamenii liberi, fiind obligaţi la plata capitaţiei (30 lei de familie). Aurarii 
trebuiau să plătescă 50 de lei. Romii meşteşugari care locuiau în oraşe şi târguri, trebuiau să se 
înscrie în corporaţii meşteşugăreşti ca toţi ceilalţi meşteşugari ai ţării. Robii mănăstireşti şi 
boiereşti continuau să aibă acelaşi statut fiscal. Art. 95 în Muntenia şi art. 86 din Moldova, 
aveau în vedere identificarea unor modalităţi prin care să se poată realiza lichidarea 
nomadismului şi statornicirea romilor (Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, Bucureşti, 
1944).  



 

                   

Una dintre personalităţile cu cele mai intense preocupări faţă de romi în această perioadă a 
fost M. Kogălniceanu. În „Schiţă asupra moravurilor şi limbii ţiganilor”, publicată la Berlin în 
1837, acesta face câteva aprecieri deosebit de importante privind situaţia romilor din Ţara 
Românească şi Moldova la începutul secolului XIX. Studiind lucrarea sa, se pot distinge 
majoritatea elementelor care caracterizează pe romi în imaginarul european: nomadismul ca 
mod de viaţă marginal, meseriile infame, ereziile, pauperitea, impuritatea care are ca surse 
stigmatul infam al culorii şi viaţa în păduri, chiar şi acuzaţia de antropofagie (Kogălniceanu 
M., 2000). 

 

Clasificând pe romi după modul de viaţă, Kogălniceanu distinge două categorii: sedentarii şi 
nomazii. Kogălniceanu distinge în lucrarea sa un model pozitiv, al sedentarului, agricultor, 
asimilat lingvistic şi comportamental comunităţii româneşti în care trăieşte, opus unui model 
negativ, al nomadului asocial, necreştin, care nu munceşte, hoţ, criminal, periculos pentru 
liniştea şi ordinea societăţii. Conform autorului, nomazii sunt: ursarii – care dresează urşi cu 
care apoi fac spectacole din sat în sat; lingurarii – care fac linguri, coveţi, fuse pe care le vând 
la târguri şi prin sate; lăeşii – care fac diverse obiecte din metal, nevestele lor ocupandu-se cu 
ghicitul. În opinia lui Kogălniceanu, toţi romii nomazi „au locuinţe aşezate; ei stau toată vara în 
corturi iar iarna în bordee ce le au în pădure sau la marginea târgurilor, 10 la 15 familii (un sălaş) stau sub 
ascultarea unui mai mare ales de dânşii”. (Kogălniceanu M., 1900)  

Comunităţile sedentare de romi (agricultori, nevorbitori de limbă romani, asimilaţi), sunt 
considerate un model şi s-a încercat mereu impunerea acestui mod de viaţă nomazilor: 
“vătraşii au locuinţe aşezate şi nu seamănă cu cei-l-alţi ţigani; ei şi-au uitat limba, au perdut obiceiurile 
lor… Vătraşii sunt cei mai civilizaţi şi merită toată libertatea”. (op. cit.) Dintre caracteristicile 
atribuite romilor nomazi, cele mai vizibile sunt: hoţia, răspândirea molimelor (Pentru 
acuzaţiile de aducere a molimelor vezi Pompei Gheorghe Samarian, Ciuma. Din epidemiologia 
trecutului românesc, Bucureşti, 1832, p. 89, 174, 283-284, 446 şi V. A. Urechia, Istoria Româniloru, 
tom I,  Bucureşti, 1891, p. 518) şi goliciunea ca manifestare a sălbăticiunii.  

Cel mai important document care defineşte preocupările administraţiei pentru romii nomazi 
este Regulamentul Organic al Ţării Româneşti care intră în vigoare in 1 iulie 1831, 
cuprinzând şi un „Reglement pentru statornicirea ţiganilor”. Acesta urmăreşte „îmbunătăţirea 
moralicească” şi materială a stării romilor robi ai statului, şi rezolvarea unei poveri pentru 
administraţia şi locuitorii ţării. Conform acestuia, statul se arăta dispus să renunţe la acei robi 
ai săi, pe care unii particulari se vor arăta dispuşi a-i aşeza pe moşiile lor pentru a fi folosiţi la 
diverse munci, acordându-le şi scutiri de dări pe un an. De asemenea, cea mai importantă 
dintre „pricinile sălbăticiunii şi a nelegiuitelor lor fapte” este considerată depărtarea romilor nomazi 
de „dogmile sfintei noastre relighii” creştine. Din acest motiv, se cere Mitropoliei preocupare 
sporită pentru botezarea, cununia şi înmormântarea creştinească pentru romi. 

Prima lege a dezrobirii a fost adoptată în Muntenia la 22 martie 1843 prin „Legea pentru 
desfiinţarea dajnicilor de sub adminstraţia Vorniciei temniţelor şi trecerea lor sub adminstraţia ocârmuirilor 
de judeţe”.  

La 31 ianuarie 1844, a fost adoptată în 



 

                   

Moldova  „Legea pentru regularisirea ţiganilor mitropoliei, a episcopiilor şi mănăstirilor în deobşte”. 

 

Din acest moment, foştii robi ai statului deveneau cetăţeni care trebuiau să plătescă impozit 
(capitaţia).  

În august 1843, Departamentul Trebilor Dinăuntru al Valahiei, dă o dispoziţie prin care toţi 
proprietarii de robi erau obligaţi să se îngrijească de statornicirea ţiganilor lor nomazi. 

În Moldova, domnitorul Mihail Sturdza, propunea eliberarea robilor care aparţineau 
bisericilor. Prin legea  din 31 ianuarie 1844, dările care au fost adunate de la romi, au format 
un fond special destinat răscumpărării robilor pe care particularii îi scoteau la vânzare.  

La 14 februarie 1844 se vota o lege prin care robii statului, deveneau liberi dobândind 
aceleaşi drepturi şi responsabiltăţi ca toţi ceilalţi cetăţeni ai ţării. În Muntenia procesul 
dezrobirii, continuă cu legea din 11 februarie 1847, prin care sunt eliberaţi robii mitropoliei, 
ai episcopiilor, ai mănăstirilor şi metocurilor, ai bisericilor şi ai oricărui alt aşezământ public. 
Legea nu prevedea nici o despăgubire. 

Anul 1848, anul revoluţiei europene, a însemnat şi pentru Ţările Române un moment de 
referinţă în procesul de formare a statului român modern. În cadrul unor Mari Adunări 
Naţionale s-au adoptat programe care trasau principalele obiective de dezvoltare a societăţii 
româneşti. Programele revoluţionare aveau înscrise şi necesitatea dezrobirii tuturor robilor.  

Proclamaţia de la Izlaz (9 iunie 1848) avea înscris la pct. 14 „dezrobirea ţiganilor prin 

despăgubire”. Fuga domnitorului Gheorghe Bibescu şi constituirea unui guvern 
revoluţionar, în cadrul căruia activau şi militanţi ai dezrobirii, avea să determine şi înfiinţarea, 
alături de alte Comisii şi a Comisiei pentru liberarea robilor. Comisia era formată din Ioasaf 
Znagoveanu, Cezar Bolliac şi Petrache Poenaru. Aceasta şi-a început activitatea prin 
eliberarea pentru cei dezrobiţi a unor bilete de slobozenie. Foştii proprietari urmau să fie 
despăgubiţi de către stat. Desfiinţarea robiei figura şi în programul „Dorinţele Partidei 
Naţionale” din Moldova, elaborat sub coordonarea lui Mihail Kogălniceanu, în august 1848, în 
Bucovina. Înfrângerea revoluţiei române însemna anularea tuturor măsurilor democratice 
iniţiate şi implicit revenirea la starea de robie a romilor care aparţineau boierilor. 
Emanciparea societăţii româneşti se afla într-un stadiu înaintat în ceea ce priveşte abolirea 
robiei. Acum, această instituţie era identificată cu barbaria. 

Domnitorii care s-au succedat la conducerea Ţărilor Române, până la dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza (ianuarie 1859), au fost promotori ai modernizării. În Ţara 
Românească, domnitorul Barbu Ştirbei (1849-1856), emitea un ordin, la 22 noiembrie 1850, 
prin care interzicea ca familiile de romi robi să mai fie despărţite. Un an mai târziu, se 
stabilea ca statul să răscumpere pe robii care sufereau maltratări sau alte neajunsuri din partea 
stăpânilor. În corespondenţa sa, publicată de Nicolae Iorga, în anul 1904, se poate constata 
atitudinea profund critică a acestui domnitor faţă de robie, pe care o consideră „o 
monstruozitate”.  

Eliberarea se realiza prin despăgubire, proprietarii primind câte 10 galbeni pentru fiecare 



 

                   

individ eliberat. Despăgubirea urma să fie plătită eşalonat pe mai mulţi ani de Casa Fondului 
de Despăgubire. Legea stabilea şi obligaţia romilor de a se statornici. În Moldova, în urma 
legilor din mai 1844 rămăseseră în starea de robie romii care aparţineau particularilor. 
Domnitorul Grigore Alexandru Ghica (1849-1856) se adresa, la 28 noiembrie 1855, Sfatului 
Administrativ, propunând adoptarea unei legi a dezrobirii romilor. Proiectul a fost elaborat 
de Mihail Kogălniceanu şi Petre Mavrogheni. La 10/22 decembrie 1855, Divanul Obştesc al 
Moldovei, vota „pentru desfiinţarea sclăviei, regularea despăgubirei şi trecerea emancipaţilor la dare.” 

Prin legea pentru desfiinţarea robiei adoptată în decembrie 1855, proprietarii romilor urmau 
să primească o despăgubire de 8 galbeni pentru lingurari şi vătraşi şi 4 galbeni pentru lăieşi. 
De remarcat este faptul că unii boieri şi-au eliberat robii în mod gratuit. Abolirea robiei 
romilor, proces început în prima jumătate a sec. XIX, a durat aproximativ trei decenii. 

Societatea românească era însă departe de a rezolva problemele sociale și economice ale 
acestui popor. Pentru cei mai mulţi dintre romi, dezrobirea a devenit o povară. Condiţia de 
clăcaş presupunea mult mai multe obligaţii faţă de stat decât avuseseră robii înainte. Aceasta 
explică de ce, odată cu obţinerea libertăţii juridice, mulţi romi au părăsit locurile unde 
fuseseră stabiliţi. Deasemenea, au fost situaţii în care au fost alungaţi de pe moşiile boiereşti, 
sau li s-a interzis să se stabilească în preajma unor localităţi (sate sau oraşe). Ca atare, mulţi 
romi au redevenit nomazi şi au plecat peste graniţă, Europa confruntându-se cu o adevărată 
migraţie a romilor din Principate Române. Înfăptuirea unirii prin dubla alegere a lui 
Alexandru Ioan Cuza, epoca reformelor care a urmat nu putea să nu aibă în vedere şi situaţia 
celor dezrobiţi. Asfel, Legea Rurală din 14 august 1864, cu care se instituia proprietatea 
funciară de tip capitalist, a contribuit la transformarea clăcaşilor în proprietari de pământ.  
Textul legii nu face referiri la romi, dar există dovezi că între cei împroprietăriţi s-au aflat şi 
foşti robi. Printr-un Jurnal al Consiliului de Ministri, s-a dispus ca foştilor robi care aveau 
doar locuinţă, nu şi teren agricol să li se dea în proprietate numai locul de casă şi grădină.   

Reforma agrară a contribuit semnificativ la legarea de ocupaţia agricolă a romilor. Este greu 
de estimat un număr cert al romilor care s-au încadrat vieţii agricole. Romii nomazi au găsit 
în continuare nişe în economia rurală românească. Satul românesc trebuia să apeleze în 
continuare la romii meşteşugari. Cu toate acestea, locul lor în economie este unul periferic, la 
fel ca şi locul pe care îl ocupă în societate, marginalizaţi şi la periferiile localităţilor. Această 
realitate a creat un decalaj între populaţia majoritară şi romi, fiind de natură să influenţeze 
evoluţia viitoare a acestui grup etnic. 

Cu toate problemele determinate de modul în care a fost gândit procesul de dezrobire, 
această măsură se înscrie într-o ordine firească în ceea ce a însemnat procesul de 
modernizare a principatelor române. Înfăptuirea unirii şi măsurile adoptate în cei şapte ani de 
domnie ai domnitorului Alexandru I.Cuza şi-au pus amprenta şi în viaţa romilor. La apogeul 
carierei politice, Mihail Kogălniceanu avea să declare în şedinţa Academiei române: „Sire! 
Preagraţioasă doamnă şi regină! Alteţă regală! Doamnelor şi domnilor! Colegii mei mi-au încredinţat 
misiunea de a lua şi eu cuvântul în această mare şi frumoasă zi, în care serbăm jubileul de 25 de ani al 
fundărei Academiei Române. Această onoare o datoresc vârstei mele înaintate. Voi desfăşura trei date mari 
din istoria contemporană a renaşterii României, trei reforme radicale săvârşite sub ochii noştri. Aceste sunt: 



 

                   

I. Dezrobirea ţiganilor. 

II. Oborârea pronomiilor şi privilegiilor de naştere şi de castă şi proclamarea egalităţii politice şi 
civile pentru toţi fiii României. 

III. Emanciparea ţăranilor.  

Aducându-mi pururea aminte cuvintele principelui Hardenberg: "monarhia întemeiată pe instituţiuni 
democratice", m-am reîntors în ţară la 1838 cu angajamentul, şi l-am ţinut cu înţreaga mea generaţiune, de 
a face din ţara mea o monarhie întemeiată pe baze democratice, lucrând la desfiinţarea robiei ţiganilor, la 
proclamarea, egalităţii de drepturi şi îndatoriri pentru toate clasele întregii naţiuni române, la emanciparea 
clăcaşilor şi la deplina lor împroprietărire pe pământurile stăpânite de ţărani în secole întregi, stropite cu 
sudoarea şi sângele lor. Ţiganii particulari, cu toată lovirea dată sclaviei, au mai urmat a-şi purta lanţurile, 
deşi mult uşurate prin ideile nouă şi prin îmblânzirea moravurilor, pâna la căderea domnilor reglementari în 
1848. iunie 1848, ţiganii auziră cuvântul armonios al libertăţii, ei deveneau cetăţeni liberi; iată ce se zicea 
în acea proclamaţiune: "Poporul român leapădă de pe sine neomenia şi ruşinea de a ţinea robi şi declară 
libertatea ţiganilor particulari. Cei ce au suferit până acum ruşinea păcatului de a avea robi sunt iertaţi de 
poporul român; iar patria, ca o mumă bună, din visteria sa, va despăgubi pe oricine va reclama că a avut 
pagubă din această faptă creştinească". Dar curând revoluţiunea, măreaţa revoluţiune, toate marile reforme, 
fură călcate şi zdrobite prin potcoavele cailor armatelor cotropitoare, şi nenorociţii emancipaţi fură din nou 
lănţuiţi; dar sămânţa era aruncată, şi curând ea trebui să-şi poarte roadele sale. Tânăra generaţiune a 
Moldovei nu înceta a cere dezrobirea robilor particulari, atât în ţară, cât şi prin felurite broşuri ce le publica 
în străinătate; aşa de exemplu, între alţii, Alexandru Papadopol-Calimach scria, la 1855, pentru 
emanciparea ţiganilor articolele sale, publicate în Iaşi în "Foiletonul Zimbrului" din februarie 1856: "Un 
popor care pastrează robia, scria el, merită sa fie aşezat în rândul popoarelor osândite"! Domnul Grigore 
Ghica al Moldovei, înainte de a depune frânele guvernului, după dispoziţiunile Tratatului de la Paris, vroi 
să-şi încoroneze domnia prin acte mari. Între acestea figura şi ultima lovire dată sclaviei, dezrobirea ţiganilor 
particulari. Consilierii tronului, miniştrii, erau luaţi dintre tineri, din pleiada acelora care din Unire şi 
democratizarea ţărilor române făcuseră programa vieţii lor. Ministru de finanţe era Petru Mavrogheni; el şi 
eu furăm însărcinaţi de domn cu redacţiunea proiectului de lege; el fu votat, putem zice, în unanimitate şi cu 
entuziasm de către Divanul adhoc, care pe atunci, în urma tratatului nefast de la Balta-Liman, devenise 
simulacrul Adunărilor legiuitoare desfiinţate în 1848. Contemporanii mei îşi aduc aminte, şi aci am ca 
martor pe mai junele meu contemporan, pe colegul meu Alexandru Papadopol Calimach, îşi aduc aminte ce 
erau ţiganii, sunt acum 50 de ani, chiar atunci când razele civilizaţiunii moderne îmblânzise moravurile în 
toate societăţile Europei şi când sclavia nu mai avea domiciliu decât în Rusia şi din nenorocire şi în 
România. Legea ţării trata pe ţigani de lucru, vândut şi cumpărat ca lucru, deşi prin deriziune numărul sau 
individul se califica de suflet: am atâtea suflete de ţigani; în realitate, şi mai ales stăpânii care aveau puţini 
ţigani, îi tratau mai rău chiar decât prescripţiunile legii. Chiar pe uliţele oraşului Iaşi, în tinereţele mele am 
văzut fiinţe omeneşti purtând lanţuri în mâini sau la picioare, ba unii chiar coarne de fier aninate de frunte 
şi legate prin coloane împrejurul gâtului. Bătăi crude, osândiri la foame şi la fum, închidere în închisori 
particulare, aruncaţi goi în zăpadă sau în râuri îngheţate, iată soarta nenorociţilor ţigani! Apoi dispreţul 
pentru sfinţenia şi legăturile de familie. Femeia luată de la bărbat, fata răpită de la părinţi, copiii rupţi de la 
sânul născătorilor lor şi răzleţiţi şi despărţiţi unii de alţii, şi vânduţi ca vitele la deosebiţi cumpărători, în cele 
patru colţuri ale României. Nici umanitatea, nici religiunea, nici legea civilă nu aveau ocrotire pentru aceste 
nenorocite fiinţe; era un spectacol grozav, strigător la cer. De aceea, povăţuiţi de spiritul secolului, de legile 



 

                   

omenirii, un număr de boieri bătrâni şi tineri au întreprins de a spăla patria lor de ruşinea sclaviei. 

Înainte ca chestiunea dezrobirii ţiganilor să fi intrat în consiliile, în planurile de reformă ale ocârmuitorilor, 
ea a început a se agita prin însăşi îniţiativa parţială a stăpânilor de ţigani. Mulţi din aceştia, şi numărul lor 
din zi în zi sporea, ori în viaţă, ori mai ales la moarte, îşi dezrobeau, îşi iertau ţiganii. Întrebuinţez cuvântul 
de iertare, pe care îl gâsim în toate actele de dezrobire; dar reforma era prea grea, ea jignea prea multe interese 
ca să se poată opera cu înlesnire. Erau ţiganii domneşti şi foarte mulţi; aceştia constituiau un venit mare în 
bugetul statului; erau ţiganii mănăstireşti şi ai aşezămintelor publice, ale cărora servicii intrau în trebuinţele 
zilnice ale acestor comunităţi; erau, în fîne, ţiganii particulari, ţiganii boiereşti, care constituiau personalul de 
servitori în curţile boiereşti, bucătari, vizitii, rândaşi, feciori în casă, slujnice, bucătărese, cusătoriţe. Boierii cei 
bogaţi aveau chiar capele de muzici sau tarafe de lăutari. Toate aceste funcţiuni se exercitau de ţigani; 
dezrobirea lor era dar combătută de trebuinţele zilnice şi casnice ale vieţii familiilor, de aceea emanciparea nu 
s-a putut face decât treptat şi sub două domnii, atât în Moldova, cât şi în Muntenia. 

Reforma emancipatrice a avut în curând efectele sale salutare: afară de ţiganii lăieşi, care încă trăiesc în parte 
sub şatră, şi afară de ursari, care fac încă meseria de a domestici fiarele sălbatice, dar totuşi se dau lucrului 
pământului, mai toţi astăzi din celelalte clase de ţigani s-au contopit în masa naţiunii, şi ei nu se mai cunosc 
decât prin faţa lor smolită şi asiatică şi prin vivacitatea imaginaţiunii lor; altmintrelea noi îi găsim în toate 
clasele societăţii noastre. 

Deşi de la proclamarea emancipaţiunii nu sunt încă îndepliniţi 50 de ani, ţiganii ne-au dat îndustriaşi, 
artişti, ofiţeri distinşi, buni administratori, medici şi chiar oratori parlamentari. Mă opresc aici. Sunt sigur 
că părinţii noştri, dacă s-ar scula din mormânt, văzând progresele ce au făcut sufletele ţigăneşti emancipate de 
dânşii, nu s-ar căi de reforma umanitară proclamată de ei.” (Mihail Kogalniceanu, Discurs rostit la 1/13 
aprilie 1891 în şedinţa solemnă a Academiei Române organizată cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la 
fondare) 

Concluzionând, abolirea robiei s-a limitat de regulă la aspecte juridice, fiind neglijate 
problemele economice şi sociale, fapt ce a produs repercusiuni negative, având în vedere că 
începea o epocă în care se afirma teoria determinismului biologic. 
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IV.4 Romii în Perioada Interbelică 

 
Anul 1918 marca sfârşitul primului război mondial cu victoria Antantei. Prăbuşirea 
Imperiilor multinaţionale (Austro-Ungaria şi Rusia) a favorizat şi procesul de formare a 
statelor naţionale.  Provinciile istorice româneşti, Basarabia, Bucovina şi Transilvania (cu 
Banatul, Crişana, şi Maramureşul) se uneau cu România, în anul 1918. În urma acestor 
evenimente, cea mai mare parte a românilor trăiau între graniţele aceleiaşi ţări - România 
Mare. 

Inevitabil, după 1918, a crescut simţitor şi numărul populaţiilor minoritare. Astfel, la 
recensământul din 1930, românii reprezentau 71,9% (12 981 324) din totalul populaţiei, în 
timp ce maghiarii formau 7,2% (1 415 507, iar celelalte minorităţi (germani, evrei, ucraineni, 
romi) restul de procent.  

La acest recensământ s-au declarat romi 262 501 persoane, adică 1,5% din totalul populaţiei. 
Este însă foarte clar că acest recensământ, la fel ca şi altele care au urmat, nu reflectă o 
situaţie statistică clară a numărului de romi.  

Procentul stabilit în 1930 era inferior celui de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ori într-un 
interval de timp atât de scurt nu putem vorbi de asimilare, ci mai degrabă de o problemă pe 
care din păcate o întâlnim şi astăzi, asumarea identităţii. Identitatea romilor s-a structurat pe 
baza unei istorii de excludere socială şi rasism, cosecinţele fiind vizibile şi astăzi în mentalul 
colectiv dar şi minoritar. Ion Chelcea, în lucrarea sa “Ţiganii din România. Monografie 
etnică”- cap. “Câţi ţigani sunt în România?” aprecia numărul romilor din România ca fiind 
aproximativ 525 000. 

În urma ratificării actelor unirii, în 1918, toţi locuitorii României beneficiau de aceleaşi 
drepturi şi responsabilităţi ca şi restul populaţiei majoritare. De altfel în documentele unirii, 
se stipula acest fapt. Acesta a fost şi motivul, pentru care guvernul român condus de I.I.C. 
Brătianu s-a opus semnării, în 1919, a unui Tratat al minorităţilor dorit de Marile Puteri, 
considerat un act prin care se încălca suveranitatea naţională.  

De remarcat, că romii s-au încadrat în spiritul acelei perioade, fiind solidari cu actul unirii. La 
27 aprilie 1919, o Adunare a reprezentanţilor ţiganilor din România, întrunită la Târnăveni, 
saluta decizia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 de unire a 
Transilvaniei cu România. Romii îşi exprimau angajamentul faţă de noua patrie şi speranţa 
egalităţii în drepturi cu ceilalţi cetăţeni ai României. 

Perioada interbelică a reprezentat pentru populaţia de romi o epocă de transformări 
importante. Reforma agrară înfăptuită după primul război mondial, a 



 

                   

transformat în mici proprietari agricoli şi o parte din romii care locuiau în mediul rural. Locul 
romilor, în economia ţării, rămâne unul periferic, marginal. În lumea satului românesc nu se 
poate vorbi despre agricultură fără a analiza rolul economic pe care îl aveau romii. Repararea 
utilajului agricol, fierăria şi alte meşteşuguri, continuau a fi practicate exclusiv de către romi. 

Ca o caracteristică generală, rămâne aceea că romii erau o categorie socială săracă, 
reprezentând o forţă de muncă ieftină. Se poate vorbi de o clasă socială aparte, reprezentată 
de romi. Migraţia de la sat la oraş se accentuează, apărând probleme în gasirea unui loc de 
muncă. În viaţa urbană, romii acoperă nişe economice care reflectă de fapt situaţia de 
marginalizaţi social şi economic. Romii care rămân în afara acestor influenţe social-
economice, rămân nomazii, care se deplasau sezonier pentru a-şi practica meşteşugurile. 
Erau văzuţi ca o plagă a unor vremuri de mult apuse, care nu se raporta deloc la realităţile 
timpului. Statul s-a implicat prea puţin în această chestiune, lăsată în grija autorităţilor locale. 
În această perioadă, organizaţiile romilor cereau ca acestor semeni, statul să le pună la 
dispoziţie locuri de casă şi pământ. 

Perioada interbelică se remarcă prin direcţia modernizării pe care o cunoaşte populaţia romă 
din regat. Apare o elită romă formată din intelectuali, artişti, publicişti, comercianţi, lăutari 
care nu-şi trădează originea şi care încep  mişcarea de emancipare a romilor. 

După modelul celorlalte populaţii din regat, romii înfiinţează organizaţii cu caracter social, 
profesional, cultural şi chiar politic. Lăutarii pun bazele unor societăţi cu caracter profesional, 
în mai multe localităţi ale ţării.  

La Bucureşti funcţiona, “Junimea Muzicală”, unul dintre fruntaşii săi fiind Grigoraş Dinicu, 
cunoscut şi ca militant pentru emanciparea culturală a romilor. În anul 1926, la Calbor, în 
jud. Făgăraş, lua fiinţă, “Înfrăţirea Neorustică”, din iniţiativa lui Lazăr Naftanailă. Obiectivul 
principal al acestei asociaţii, era ridicarea nivelului economic şi cultural al romilor. Asociaţia 
reuşea să scoată şi  publicaţia “Neamul ţigănesc”. 

Interesant este că asistăm la apariţia unei tendinţe de centralizare a mişcării romilor într-o 
organizaţie unică şi reprezentativă. Promotor, a fost Calinic I. Popp- Şerboianu, licenţiat în 
teologie, care a pus bazele unei Asociaţii Generale a Ţiganilor din România, în martie 1933. 
Programul acestei organizaţii denotă o preocupare deosebită pentru problematică romă din 
acea perioadă. Astfel, se avea în vedere: alfabetizarea, publicarea de cărţi privind istoria 
romilor, înfiinţarea unei universităţi a romilor, a unui muzeu “ţigănesc”, înfiinţarea de ateliere 
potrivit “firii neamului nostru” organizarea în bresle a romilor care practică un anumit 
meşteşug, înfiinţarea de “sfaturi judeţene” şi a unui “sfat al bătrânilor” pentru rezolvarea 
litigiilor dintre romi, ca mijloc de raportare a societăţii la specificul cultural rom, premisă 
favorabilă în procesul de integrare a romilor. Obiectivele programului reflectă dorinţa de a 
promova integrarea socială şi educaţională a romilor, de a îmbunătăţi imaginea etniei rome în 
societatea românească. 

 

Tot în anul 1933, apare o altă organizaţie reprezentativă a romilor, “Uniunea Generală a 
Rromilor din România”. La Congresul naţional care s-a desfăşurat, în luna octombrie 1933, a 
fost ales un comitet 



 

                   

de conducere care avea ca preşedinte pe G.A. Lăzăreanu Lăzurică, scriitor şi gazetar. 
Preşedinte onorific, a fost numit Grigoraş Dinicu. În cadrul acestei organizaţii, apar fricţiuni, 
în urma cărora, Lăzurică este înlăturat, preşedinte devenind Gheorghe Niculescu, negustor 
de flori. Sub conducerea sa Uniunea, a obţinut statut juridic şi s-a dovedit cea mai importantă 
organizaţie a romilor, singura care activa la nivel naţional. Activă în relaţiile cu autorităţile a 
avut şi organe de presă proprii: “O, Rom”, care apărea la Craiova şi “Glasul Romilor”, la 
Bucureşti. Organizaţia, avea 40 de filiale în toată ţara şi 784 793 de membri. Programul 
organizaţiei, relua de fapt ideile asociaţiei anterioare, scopul principal fiind de a acţiona 
„pentru ca soarta neamului nostru rrom să se îmbunătăţească, ca să putem sta alături de 
conaţionalii noştri fără să ne fie ruşine”.  

Semnificativ pentru procesul de emancipare a romilor, este şi apariţia unor mişcări regionale. 
În Oltenia un grup de intelectuali romi, au pus bazele unei mişcări deosebit de activă. 
Menţionăm pe Aurel Manolescu - Dolj, ziarist de profesie, Marin Simion, poet, N.St. 
Ionescu, avocat, C.Ş. Nicolăescu Plopşor profesor, care a şi publicat două cărţi de folclor: 
“Cântece ţigăneşti” şi “Poveşti ţigăneşti”. 

Cei care, în perioada interbelică şi-au asumat rolul de lideri ai romilor, au militat pentru 
formarea conştiinţei identităţii etnice a romilor. Procesul nu a fost specific doar romilor din 
România, îl întâlnim în toată Europa. Semnificativ este că în anul 1933, la Bucureşti se 
organiza prima reuniune internaţională a romilor, în cadrul căreia s-a pus în discuţie 
consolidarea identităţii etnice a romilor. 

Dacă în decursul istoriei romilor în spaţiul românesc au fost supuşi unui proces de 
marginalizare şi periferializare, în perioada interbelică, asistăm la apariţia unui interes 
deosebit din partea ştiinţei faţă de romi. România nu avea să fie străină de idologia rasistă 
care are la bază teoria determinismului biologic. Secolul XX a debutat şi în România, cu 
ideologia conform căreia  statul modern, în loc să acorde protecţie celor slabi, ar face mai bine sa îşi 
îndrepte atenţia spre încurajarea elementelor biologice valoroase, utilitatea socială sau însuşirile biologice ale 
individului devenind astfel unitatea de măsura a valorii sociale a acestuia.  

Ascensiunea Germaniei naziste, după anul 1933, cu doctrina ei despre puritatea raselor, 
foarte clar exprimată în lucrarea lui Adolf Hitler, “Mein Kampf”, au determinat apariţia unui 
curent de gândire autohton care susţinea necesitatea păstrării purităţii rasiale a poporului 
român. 

 

În perioada interbelică şi în România se dezvoltă un naţionalism specific, străin însă de 
atitudini antirome. Exemplu, îl constituie şi activitatea organizaţiei care se afla la extrema 
dreaptă a vieţii politice româneşti - Legiunea Arhanghelul Mihail ( Garda de Fier- mai târziu), 
care se rezuma la antisemitism, mai târziu punând problema adoptării unei politici rasiste faţă 
de romi. Activitatea guvernului Goga-Cuza, perioada dictaturii regale (1938- 1940) nu i-a 
vizat pe romi. De fapt, până la regimul Antonescu, preocupările unor reprezentanţi ai 
biopoliticii nu au fost transpuse în practică.  Biopolitica are ca fondator, în România, pe prof. 
Iuliu Moldovan de la Cluj.  



 

                   

În deceniul 4, apar concepte noi ca: puritate etnică, etnii inferioare, primejdie bioetnică, 
minorităţi balast. Se poate constata, influenţa ideilor lui Robert Ritter, psihologul şi psihiatrul 
care conducea în Germania, Centrul de Cercetare pentru Igiena Rasială şi Biologia Populaţiei 
şi care avea ca scop principal, combaterea “flagelului ţigănesc”. 

Datorită modului de viaţă, în România, romii încep să fie consideraţi ca o „plagă” a societăţii. 
Ioan Făcăoaru, teoretician al cercetărilor rasiale, considera că asimilarea anumitor grupuri 
etnice, ar putea determina „înstrăinarea şi pauperizarea însuşirilor noastre etnice”. Asimilarea 
romilor era considerată un mare pericol pentru integritatea rasei româneşti. „Marea problemă 
rasială a românilor este problema ţiganilor. Ei constituiesc cel mai numeros grup etnic, după 
români. Şi în acelaşi timp ei sunt elementul de promiscuitate şi disgenie din ţara noastră. Nu 
s-a făcut nimic pentru rezolvarea problemei ţigăneşti”, susţinea Sabin Manuilă, directorul 
Institutului Central de Statistică. 

Schimbările politice survenite în România, în anul 1940, anularea regimului democratic 
consacrat de Constituţia din 1923, în urma preluării puterii politice de către legionari, apoi de 
către generalul Antonescu, aveau să determine şi în România adoptarea unor măsuri 
împotriva populaţiei rome.  

 

IV.5 Deportarea romilor în Transnistria 

Foaie verde de- avrămeasă  
Sâmbătă de dimineaţă  
Mi-a sosit jandarmii-n casă 
N-a sosit ca să mai stea, măi 
A sosit ca să ne ia, măi 
Măi, ţigane, „hai la Bug!” 
„Iaca sula, nu mă duc!” 
La Transmisia frumoasă 
Să ne dea pământ şi casă 
Pământ, case nu ne-a dat, măi 
În colhozuri ne-a băgat, măi 
Coronica-i publicată 
De ţigani e bombardată 
Şi se văd ţigăncile 
Cum fac mămăligile, măi 
Dar, să vezi rusoaicele, măi 
Cum îşi plâng căsuţele, na-na-na 
Brigadiru după noi 
Cu măciuca pusă-n mână 
Să facem robotă bună  
Să facem robotă bună  

 
Considerăm că este potrivit să integrăm 

„Asta e. Cântau cântarea asta şi plângeau de tremura 
cămaşa pe ei… Ne ţinea la muncă tot timpul, dacă nu 
făceam treabă pe câmp, nu ne dădea nici mămăliga aia de 
orz...” – Radu Alexandrina, 81 de ani, supravieţuitoare romă a 
Deportării în Transnistria, sat Gulia, jud. Suceava.  
 



 

                   

deportarea romilor în Transnistria în cadrul ideologic din anii 1930-1940. Zigeunerwissenchaft a 
reprezentat în Germania nazistă cadrul adecvat dezvoltării politicii autorităţilor germane faţă 
de romi (Achim V., 2000). Încă din 1938 guvernul Goga-Cuza a adoptat o legislaţie contra 
minorităţilor etnice, legislaţie care a fost meţinută până în 1940.  

Estimările cu privire la numărul total al romilor care au fost exterminaţi datorită politicii 

naziste în Auschwitz-Birkenau şi în alte lagăre, împușcaţi de trupele SS, Gestapo, 
jandarmerie, miliţiile fasciste din ţările ocupate de germani, morţi în lagărele de muncă din 
zonele de influenţă nazistă, morţi datorită bolilor, se ridică de la 250.000 la 500.000 (Auzias 
C., 2004), însă cifra nu poate fi stabilită cu exactitate…  

Dintre cei 16.275 de romi recenzaţi în Germania de dinainte de 1938, 14.325 au fost uciși, 

supravieţuind doar 1.950 (12%). Masacrele au avut loc și în teritoriile ocupate de germani, 
astfel în Croaţia au fost omorâţi toţi romii, supraviţuind doar 1% dintre ei.  

Este potrivit să definim în acest capitol al lucrării evenimentul „Bug”, ce a însemnat acesta 

pentru România și ce a însemnat pentru etnicii romi din acea perioadă. În anul 1942 au fost 
deportaţi în Transnistria, pe malurile Bugului aproximativ 25.000 de persoane de etnie romă. 
Autorităţile nu au motivat rasial deportarea acestora, criteriul fiind, în viziunea acestora, unul 
de natură socială (Achim. V., 2000).  

Politica guvernului Antonescu a fost influenţată în bună măsură de regimul nazist din 

Germania, însă la procesul său mareșalul Ion Antonescu declară: ”Problema ţiganilor era 

următoarea: din cauza camuflajului din București și din celelalte orașe, se întâmplau furturi și omoruri. 

Opinia publică mi-a cerut s-o apăr, fiindcă ţiganii intrau noaptea în case și jefuiau. După multe investigaţii, 

s-a constatat că erau ţigani înarmaţi cu arme de răsboi. Toţi acești ţigani au fost deplasaţi. Cum domnul 
Alexianu avea nevoie de braţe de muncă în Transnistria,  am făcut-o. Este hotărârea mea.” (Drăgan C. 
Iosif, 1996)  

Pentru a evidenţia politica de purificare etnică promovată de mareşalul Ion Antonescu merită 
notată una din remarcile aduse de unul din acuzatorii din cadrul procesului: ”Acuzatorul – 

Domnule preşedinte, printre acești ţigani, știm că erau trimiși (în Transnistria) de către autorităţile în 

subordine și români ceva mai închiși la faţă.” (op. cit.)   

Aşadar, criteriul nu era doar unul de natură socială… Considerăm, în condiţiile în care 
criteriul de deportare ar fi fost doar cel de natură socială, al menţinerii siguranţei populaţiei, 

că ar fi trebuit să fie deportaţi doar romii care comiteau infracţiuni grave, însă documentele și 

mărturiile supravieţuitorilor arată că au fost deportaţi și romi care nu erau certaţi cu legea. În 
afară de aceasta, un alt argument care susţine politica de purificare etnică a lui Ion Antonescu 
este acela că au fost deportaţi foarte mulţi romi care locuiau la sate, iar din mărturia sa reiese 

că problemele cele mai grave erau întâmpinate la oraș. Ultima întrebare pe care o mai putem 
ridica este: de ce nu a fost deportat şi acel segment de populaţie ne-romă cu antecedente 
penale, dacă s-ar fi dorit asigurarea siguranţei cetăţenilor? 

În luna mai a anului 1942 s-a realizat un recensământ al romilor „problemă”, cei cu 
antecedente penale, condamnări, furturi etc., persoanele care ar fi trebuit să deschidă 
„poarta” către lagărele 



 

                   

din Transnistria. La data de 25 mai 1942 au fost recenzate un număr de 40.909 persoane 
„problemă” de etnie romă. Deportarea a început cu romii nomazi apoi cu cei sedentari. În 

cazul romilor nomazi, nomadismul constituia condiţia necesară și suficientă pentru a fi 
deportaţi.  

La data de 1 iunie 1942 a început deportarea romilor nomazi, fiind deportate un număr de 

11. 441 de persoane (2.352 de bărbaţi, 2.375 femei și 6.714 copii) (CISHR, 2007). Romii 
sedentari, consideraţi „pericol”, au fost deportaţi în luna septembrie a aceluiaşi an în număr 
de 13.176. Putem spune că au fost deportaţi aproximativ 12% din totalul populaţiei de romi 
din România, în condiţiile în care în anul 1930 au fost recenzate 262.501 persoane.  

Într-o cercetare ale cărei rezultate au fost prezentate în anul 1995, asupra reprezentării sociale 
a romilor în societate, Gilles Ferréol arăta că excluziunea romilor se realizează prin 
intermediul a patru axe, prima fiind reprezentată de „modul de viaţă”, care este perceput ca 
„vector de marginalitate, căruia cel mai des îi sunt asociate furtul, vagabondajul şi 
insecuritatea (Neculau A şi Ferréol G., 1996).  

Populaţia majoritară nu a primit cu bucurie deportarea romilor pe malurile Bugului, însă o 
parte din elita  intelectuală din acea perioadă promova elemente de ordin rasist în ceea ce 

privește romii: ”Ţiganii nomazi şi seminomazi să fie internaţi în lăgare  de muncă   forţată.  Acolo  să li  
se schimbe hainele, să fie raşi, tunşi şi sterlizaţi (s.a.). Pentru a se acoperi cheltuielile cu întreţinerea lor, 
trebuiesc puşi  la muncă forţată. Cu prima generaţie am scăpa de ei. Locul lor va fi ocupat de elementele 
naţionale, capabile de muncă ordonată şi creatoare. Cei stabili vor   fi  sterilizaţi   la   domiciliu  (…).  În  

acest  fel, periferiile satelor şi orașelor  nu vor  mai fi o ruşine şi  un  focar  de infecţie al tuturor bolilor 
sociale, ci un zid etnic folositor naţiei, şi nu dăunător.” (CISHR, 2007) 

Sterilizarea şi deportarea romilor nu era propusă doar de Gheorghe Făcăoaru, un alt 
intelectual care propunea sterilizarea romilor a fost Ion Chelcea. (op. cit.) Însă măsura 

deportării romilor în Transnistria a fost decizia personală a mareșalului Ion Antonescu.  



 

                   

 



 

                   

 



 

                   

 
Sursa documentelor: AINSHR „Elie Wiesel”, RG-25.002 M, rola 16, dosar 205/1943, fila: indescifrabil.  
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V. Neamuri de romi 

 
Clasificarea romilor este expusă riscurilor de interpretare. Preocupări în acest sens au existat 
la mulţi cercetători români: Mihail Kogălniceanu, Octav Lecca, C.P. Şerboianu, George 
Potra, Ion Chelcea, care au încercat să realizeze un tablou clar al neamurilor de romi din 
spaţiul românesc. Pornind de la criteriile de clasificare propuse de Ion Chelcea, prof.univ.dr. 
Sarău Gheorghe şi sociologul rom Nicolae Gheorghe au realizat o clasificare după şapte 
criterii: 

Criteriul istorico-juridic.  Se referă la perioada robiei, o perioadă care s-a întins pe 
o durată de aproape cinci veacuri. În perioada robiei distingem următoarele categorii 
de robi, pe care în epocă, puteau fi numite neamuri: romii robi ai domnitorului sau ai 
statului; romii robi ai mănăstirilor sau ai bisericilor; romii robi ai boierilor, care aveau 
să devină cei mai numeroşi; 

Criteriul de stabilitate. Se referă la modul de viaţă al romilor, nomad sau sedentar. 
Dacă în perioada robiei, din secolul al XVIII-lea şi secolul al XIX-lea asistăm la un 
proces de sedentarizare a romilor, după dezrobire în starea de confuzie apărută mulţi 
dintre foştii robi au revenit la modul de viaţă nomad; 

Criteriul ocupaţional. Reprezentativ pentru a departaja neamurile de romi, în 
funcţie de meşeteşugul practicat. În perioada interbelică, C.P.Şerboianu a prezentat 
un evantai de meserii ale romilor, rezultând existenţa a numeroase neamuri de romi, 

însă prezentarea folosită nu a avut la bază criterii organice, fiind lipsite totuși de 
logică; 

Criteriul aculturării. Se referă la influenţele culturale şi lingvistice pe care romii le-
au adoptat de la populaţiile majoritare cu care s-au aflat în contact, sau pe lângă care 
s-au aculturat. Dacă în Ţara Românească şi în Moldova, romii s-au grupat, 
preponderant pe lângă populaţia românească majoritară, în acest sens fiind influenţaţi 
sau aculturaţi, în Transilvania situaţia a fost cu totul diferită, întrucât, pe lângă 
populaţia românească majoritară, existau încă două comunităţi numeroase – 
maghiară şi săsească/şvabă – fapt care a condus la nuanţări mai cu seamă de natură 
lingvistică. În Transilvania, se vorbea de trei ramificaţii ale limbii romani, 
reprezentate de dialectele: maghiar-rom, sas-rom, valah-rom . Evident, extrapolând şi 
în alte comunităţi minoritare din România, pot fi identificaţi şi romi-sârbeşti, romi-
ucraineni, romi-turceşti (mahomedani). Fenomenul aculturării îmbracă uneori un 
caracter conjuctural, chiar anecdotic – romi care sărbătoreau pe rând Paştele catolic şi 
Paştele ortodox; 

Criteriul istorico-geografic. După provincia istorică în care trăiesc, romii pot fi 



 

                   

numiţi: regăţeni, moldoveni, ardeleni, bănăţeni, olteni, dobrogeni.  

Criteriul conştiinţei apartenenţei de neam pe bază de rudenie. Potrivit 
criteriului “de sânge” romii se grupează în neamuri care se numesc după numele unui 
strămoş: Gaborii, Ioneştii, Modoranii, Danceştii, Pituleştii etc; 

Criteriul socio-lingvistic. Din perspectivă lingvistică principalele neamuri de romi 
din România sunt: vătraşii, căldărarii, ursarii, spoitorii.  

Romii vătraşi provin din romii nomazi, care au fost supuşi sedentarizării şi asimilării. A fost un 
process îndelungat şi constatat şi de către un promoter al emancipării romilor în secolul al 
XIX-lea, Mihail Kogălniceanu, care în 1837 în Revista “Propăşirea” arăta că “în Valahia şi în 
Moldova sunt mulţi aţigani care nu îşi mai vorbesc limba”. Romii vătraşi sunt cei care şi-au pierdut 
identitatea de limbă.  

Romii căldărari – au un mod de viaţă nomad cunoscuţi ca foarte buni meşteşugari şi purtători 
ai valorilor culturale specifice poporului rom. În graiul căldărăresc se păstrează multe cuvinte 
de influenţă greacă şi mai puţin turcă, fapt ce ne conduce la idea că aceştia au coabitat cu 
populaţia greacă mai mult timp decât cu cea turcă.  

Romii ursari sunt atestaţi la puţin timp după atestarea de la Muntele Athos. Practicarea 
ursăritului depăşea stadiul de simplu spectacol de circ. Ursul, era considerat un  strămoş 
totemic, simbol al puterii şi fertilităţii, animal htonian cu virtuţi multiple. Astfel, avea rol 
apotropaic – de protecţie a casei şi a pământurilor, iniţiatică de fertilizare şi de fecundizare, 
taumaturgică – călcătura ursului vindeca de iele, de sperietură, de deochi, de farmece, de 
cununii legate şi de alte boli. 
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VI. ASPECTE PRIVIND CULTURA ROMILOR 

 
„În diversitatea etniilor de pe pământ constă frumuseţea omenirii, fiecare dintre acestea contribuind la 
patrimoniul cultural mondial cu specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei etnii reprezintă un capitol 
important al universalităţii” – Delia Grigore. 

Istoria poporului rom se caracterizează prin supravieţuirea, de-a lungul secolelor, a unor 
trăsături specifice şi caracteristici culturale. Definitoriu, în ceea ce priveşte mentalitatea faţă 
de romi este stereotipul, care poate conduce la stigmatizarea identităţii rome. În contextul 
lipsei de cunoaştere a valorilor culturale şi spirituale rome, clişeele de limbaj sau de gândire 
devin singura sursă de cunoaştere care îi leagă pe romi de mediul social înconjurător. 
Schimbarea mentalităţilor este un proces îndelungat, în acest sens educaţia pentru 
cunoaşterea, înţelegerea şi valorizarea minorităţii rome, trebuie generalizată. În cultura romă, 
familia are o valoare fundamentală, în cadrul căreia se manifestă solidaritatea şi structura 
educaţională care asigură siguranţa socială şi protecţia individului. 

În cultura tradiţională romă există un sistem de reguli care se centralizează în jurul familiei. 
Principiile fundamentale ale vieţii de zi cu zi a romilor sunt: PHRALIPE: frăţie, sprijin, 
PAKIV: respect, încredere, credinţă, puritate BAXT: noroc. Principiile de viaţă ale rromilor 

se reflectă în credinţa hinduistă. Dacă în cultura hinduistă întâlnim opoziţia dintre Shuci și 
Ashuci (pur-impur), la romi viaţa se structurează în jurul conceptului de pur (UJO), în 
opoziţie cu spurcat (MAHRIME) (Cherata, L., 2010). Această gândire are ca reper principal 
corpul uman. Partea de sus şi până la brâu este considerată pură (ujo), iar partea de jos, de la 
brâu în jos, este considerată impură (mahrime). De aici se desprind un număr ridicat de reguli 
care se referă la corpul uman şi la igiena rituală. Conceptul de pur implică două dimensiuni: 
una fizică şi una spirituală, puritatea trupească reflectând puritatea sufletească. Capul, un loc 
al norocului ca şi acoperământul său-pălăria, sunt considerate pure. O femeie nu are voie „să 
treacă peste pălăria” unui bărbat, deoarece o va impurifica. Îmbrăcămintea trebuie să fie 

constituită din două piese corespunzătoare celor două părţi ale corpului uman: pur și impur. 
În acest ansamblu al opoziţiei dintre pur şi impur se constată existenţa unor reguli de 
comportament social, care încă mai sunt prezente în comunităţile tradiţionale. Femeia nu 

trece prin faţa unui bărbat, părul femeii se ţine strâns în cozi și acoperit de dikhlo (batic), nu 
se spală în faţa altora, nici măcar în faţa soţului. Bărbatul merge, dimineaţa, primul la apă 
pentru ca nu cumva să ajungă femeia înainte deoarece ar putea apărea riscul ca apa să fie 
spurcată. Exemplele menţionate relevă faptul că în cultura romilor tradiţionali 
comportamentul impur din perspectivă fizică poate aduce Bibaxt (nenoroc, ghinion), lucru 
extrem de grav pentru întreaga comunitate (Grigore D., 2011). Femeia bătrână se bucură de 
un respect deosebit, fiind numită phuri daj  - mamă bătrână. Chibzuirea, înţelepciunea unei 
phuri daj poate rezolva un conflict grav într-un mod foarte eficient. Femeia bătrână participă 
la judecăţi având rol nu doar de spectator ci de reglator al procesului de judecată – în situaţii 
în care se consideră că există riscul unei nedreptăţi, aceasta poate ridica 



 

                   

fusta sau simulează acest fapt ca o ameninţare cu impurificarea. Dacă totuşi se întâmplă acest 
lucru, atunci cel spurcat are parte de dispreţul comunităţii fiind considerat impur. O dovadă 
importantă privind credinţa în forţa creatoare dar şi distrugătoare a cuvântului rostit este 
credinţa romilor în jurământ – SOLAX- şi în blestem – ARMAN. Se păstrează credinţa în 

ursitoare, divinităţi care hotărăsc soarta copilului născut și de aceea se înalţă rugi către acestea 
pentru sănătatea, fericirea şi norocul copilului.  

Există obiceiul de a se folosi formule verbale triviale care vizează elemente impure ale 
corpului uman şi care nu trebuie să la privim ca o încălcare a legilor purităţii. De fapt se 
exprimă buna credinţă, dragostea, încrederea, garanţia onestităţii. (op.cit.)  

În trecut, un rol important în procesul de reglementare a relaţiilor interumane îl avea sfatul 
bătrânilor, format din romi vârstnici şi înţelepţi. Rolul principal al acestora era de a face 
dreptate în cazul unor conflicte majore. Aceştia formau kriss rromani. Această modalitate 
de a face dreptate (kriss rromani) prin krisinitori sau judecători romi - oameni de mare 
onoare, respectaţi, există şi astăzi la romii tradiţionali. Hotărârea se ia prin consens, dreptatea 
făcută având un caracter compensatoriu. Reconcilierea se manifestă printr-o masă de 
împăcare. Această modalitate de rezolvare a conflictelor este una dintre puţinele obiceiuri 
comune romilor tradiţionali reflectând şi cultul avut pentru oamenii bătrâni.Pentru 
menţinerea unui model cultural specific unei civilizaţii este nevoie de o religie care poate 

stabili memoria comunitară și valoarea de reprezentare. Atitudinea romilor faţă de această 
opoziţie este una constativă. De aceea şi rugăciunile sunt de felul O Del si baro!, Devla, na mai 
mundar ma!- Doamne nu mă mai omorî !  sau Te del tut baht o Del!- Să-ţi dea Domnul noroc!. În relaţia 
cu Dumnezeu, romii o venerează mai ales pe Fecioara Maria. Cea mai importantă sărbătoare a 
romilor căldărari este ziua de 8 septembrie, naşterea mamei lui Isus, zi de mare pelerinaj. 
Credinţa specială a romilor în Maria poate avea şi o explicaţie suplimentară: punerea ei în 
relaţie cu zeiţa mamă venerată de pre-arienii din India (Cherata L., 2010).  

De altfel, în acelaşi spirit al divinizării mamei sacre, romii au o veneraţie specială pentru 
sfinte, mai mare decât pentru sfinţi, fapt demonstrat şi de alte două mari pelerinaje: cel al 
romilor din Apusul Europei la Sf. Sara (Franţa - Camargue, 24-25 mai) şi cel al romilor 
ortodocşi din România (dar nu numai ortodocşi şi nu numai din România) la moaştele Sf. 
Paraschieva (Iaşi, 14 octombrie).  

Păstrarea purităţii în cadrul comunităţii reprezintă cel mai important factor de control și de 
protecţie comunitară. În acest sens, virginitatea miresei are valoare de sacrament, aflându-se 
la baza unei vieţi morale. Se păstrează obiceiul de aşa-zisă cumpărare a miresei. „Preţul 
miresei” înglobează caractersitici importante care reflectă frumuseţea, hărnicia, modestia şi 

cinstea fetei, care poate deveni astfel o garanţie pentru neam în ceea ce privește armonia 
familială, durabilitatea familiei şi implicit al neamului. Greşeala de a traduce în limba celuilalt 

este evidentă în acest sens (Grigore D., 2011). Cinstea fetei se sărbătorește la masa de pakiv 

(onoare, cinste, mândrie). Dacă mireasa nu se dovedește „pakivali”atunci se numește „doşali” 
– greşită. Urmarea este că nunta nu mai are loc iar familia mirelui solicită despăgubiri pentru 

rușinea adusă. Este foarte important ca pentru fericirea şi fertilitatea tinerei familii să fie 
îndepărtat bibaxt-ul (ghinionul, nenorocul). Acest lucru se face printr-un set de practici magice: 



 

                   

jurământ de credinţă, spargerea unui vas cu apă etc. Scopul căsătoriei este procreaţia, într-o 
familie de romi tradiţionali existând un adevărat cult pentru copil. Familia tradiţională romă 
reflectă în fapt comunitatea, prin sistemul de relaţii socio-culturale. Întreaga filosofie de viaţă 

a romilor tradiţionali se raportează la opoziţia dintre PUR și IMPUR, ca un echilibru absolut 
pentru ordinea şi armonia familială, de fapt a comunităţii. 
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Modul 4 - Mobilizare pentru învățare 

 

Obiective ale modulului 

1. Obiective atitudinale  

a. Dezvoltarea, în rîndul participanților la modul, a unei atitudini deschise și 

optimiste cu privire la posibilitatea de a lucra cu comunitățile locale în ceea ce 

privește mobilizarea pentru învățare și suportul familiei în ceea ce privește 

participarea copiilor la procesul de învățare; 

b. Creșterea încrederii în sine cu privință la posibilitatea de a lucra cu 
comunitatea locală.  

2. Obiective la nivel de deprinderi 

a. Dezvoltarea unor deprinderi de evaluare a rezistenței la schimbare a 

comunității de origine, precum și a factorilor favorizanți ai schimbării; 

b. Dezvoltarea unor abilități de mobilizare și motivare a persoanelor/familiilor 

din comunitățile vizate; 

c. Creșterea competențelor în ceea ce privește lucrul cu factorii interesați locali. 

3. Obiective la nivel de informații 

a. Dobîndirea de informații cu privire la dinamica schimbării individuale și de 

grup (modelul Prochaska și diClemente), cu referințe speciale la mobilizarea 

și suportul pentru învățare; 

b. Dobîndirea de informații despre elementele specifice de evaluare a 

comunităților, cu finalitate referitoare la mobilizarea adecvată cultural a 
membrilor; 

c. consolidarea de informații cu privire la rolul, atribuțiile și limitările factorilor 

interesați din comunitate în ceea ce înseamnă mobilizarea pentru învățare. 
 

 

 

Sumar executiv – modulul de față sprijină învățătorii care activează în programul “Școală 

după școală” în a lucra mai eficient cu comunitățile din care aparțin. Mulți dintre participanți 

s-au confruntat deja cu situații în care familiile, uneori fățiș, alteori pasiv, nu încurajează 

prezența la școală a copiilor lor. Factorii pentru acest 



 

                   

fenomen sînt multipli și nu țin numai de apartenența la o anumită etnie sau la un subgrup 

etnic/cultural. Sărăcia, ignoranța sau anumite tradiții și cutume contribuie la perpetuarea 

acestui fenomen. Învățătorul este, alături de alți factori interesați, responsabil în mobilizarea 

resurselor locale pentru a se asigura că elevii din comunități vulnerabile nu renunță la școală, 

încurajați activ sau prin pasivitatea familiei.  

 

 

 



 

                   

Mobilizarea la schimbare – o metodă în 4 pași 

Nici un comportament, odată instituit, nu este ușor de schimbat. Poate pentru că stă în firea 

lucrurilor să opunem rezistență la schimbare. Cînd un părinte sau o familie nu încurajează un 

copil să meargă la școală, vorbim despre un ansamblu de comportamente, de opinii și de 

emoții care susțin această decizie.  

Care sînt pașii care vor trebui parcurși pentru a susține copiii și familiile lor să nu 

abandoneze școala? În primul rînd, este necesar să ne înarmăm cu cîteva cunoștințe despre 

schimbarea comportamentală, pentru a putea înțelege mai bine care sînt etapele de urmat.  

Ca metodă generică de intervenție, propunem un demers în 4 pași: 

a. Cunoaște comunitatea! – într-o primă etapă, este nevoie să știi cine sînt 

aliații și cine sînt inamicii tăi în comunitatea din care provii. O hartă a 

comunității, analiza factorilor interesați, a actorilor publici, a persoanelor cu 

influență, te vor putea ajuta să îți centrezi intervenția. 

b. Cunoaște grupul! – în comunitatea în care activezi, sînt cu siguranță mai 

multe grupuri și vecinătăți. Este important să ai cunoștințe despre 

obișnuințele, credințele și tradițiile acestora. Cu cît vei fi mai informat și mai 

deschis, cu atît există șanse mai bune să reușești să îți afirmi punctul de 
vedere.  

c. Cunoaște familia! – dintr-un anumit grup și o anumită comunitate, există 

familii care sînt mai speciale, fie prin tradiționalismul lor, fie prin 

particularitățile lor de a fi constituite. Contactul nemediat cu familiile pe care 

le poți considera problemă te poate aduce în situația de a le înțelege mai bine 

motivația anumitor decizii și te poate pune în poziția de mediator sau de 
consilier.  

d. Cunoaște individul! – fiecare dintre noi are o motivație proprie de a 

menține sau de a încuraja anumite comportamente. În același timp, fiecare 
dintre noi are o cheie care îl poate deschide spre schimbare. Indivizii care pot 

susține într-o familie sau într-un grup schimbarea pot deveni aliați prețioși, 

atunci cînd știm cum să-i abordăm.  

În cele ce urmează, vom parcurge fiecare dintre aceste etape. Fiecare pas conține referiri la 

acțiuni concrete pe care le poate întreprinde învățătorul pentru a se asigura că sprijină o bună 

prezență la școală a copiilor din grupurile la risc.  



 

                   

1. Cunoaște comunitatea! 

Orice general vajnic își cunoaște și își re-cunoaște teritoriul înainte de luptă. Mobilizarea 

pentru învățare implică o acțiune concertată care se aseamănă cu o campanie militară. Din 

acest punct de vedere, este necesar să vedem sau re-vedem informațiile pe care le avem 
despre comunitatea din care provenim / în care activăm.  

Un lucru foarte important este să nu pornim de la premiza că știm totul despre “acasă”. 

Dacă va trebui să-i ajutăm și să-i mobilizăm pe cei din jur, este foarte important să știm care 

sînt jaloanele comunității din care facem parte.  

 

Activitate nr. 1 – enumeră cîteva momente istorice care au dus la constituirea comunității 
tale. Dacă în comunitatea ta există mai multe grupuri etnice, interesează-te care sînt istoriile 

locale care vorbesc despre “așezarea” acestor grupuri. Ordonează aceste informații în jurul 
următoarelor teme: 

1. Fondatori/legende sau istorii ale înființării/istoricul numelui 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. Istoricul așezării grupurilor etnice din comunitate 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. Valori ale comunității, subiecte de mîndrie, elemente de 
“blazon”__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. Personalități care au marcat viața comunității, istorii recente care au scos în 
prim plan comunitatea 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Odată ce te-ai asigurată că știi suficiente despre comunitatea din care faci 



 

                   

parte, asigură-te că ai o “hartă” adecvată a factorilor interesați. Factorii interesați sînt acele 

persoane sau instituții care pot participa la influențarea acțiunilor de mobilizare pentru 

învățare.  

 

Activitatea nr. 2 – Harta factorilor interesați 

Într-o primă etapă, este important să vedem care sînt posibilii actori care vor juca în această 

piesă. Pentru aceasta, este important să facem o listă cît mai completă a instituțiilor și/sau 

persoanelor care au calitatea de a putea interveni în procesul de mobilizare pentru învățare.  

Pentru a putea ordona cît mai operativ această etapă, este important să băgăm creierele-n 

furtună (brainstorming), în așa fel încît să avem o listă cît mai completă a factorilor interesați. 
Mai jos, ca idee, oferim o posibilă modalitate de completare 

Instituție Persoană Influență  

Primărie V.I., viceprimar Susține ideea de Școală pentru școală, 

este prietenos și influent în cadrul 

comunității rome locale 

G.L., secretară  Este căsătorită cu un membru al 

comunității rome, este în relație 
apropiată cu “bătrînii” din comunitate 

Biserica  G.I., preot Este implicat în acțiuni caritabile, dar 
este intransigent cu romii care care au 
trecut la religia neoprotestantă.  

ONG-ul 

“Speranța” 

G.L., coordonator de 
programe  

Are o cunoaștere adecvată a comunității 
locale, poate fi un aliat în cazuri 
problemă 

Cooperativa 
agricolă “Spicul” 

T.M., antreprenor Oferă în sezon de muncă membrilor 

comunității rome. Este respectat în 
comunitate 

-  R.A., membru al 

comunității rome 

Este unul dintre membrii cei mai 

respectați ai comunității. Și-a retras fata 

de la școală după ce aceasta s-a măritat, 

dar își încurajează cei doi băieți să 
termine ciclul gimnazial.  

 

Completarea unui asemenea tabel ne poate ajuta să îi listăm pe toți potențialii aliați și 

susținători ai acțiunilor de mobilizare pentru învățare, dar și să îi identificăm pe cei care pot 
să reprezinte bariere sau piedici în calea procesului. Pentru a avea o reprezentare grafică 



 

                   

adecvată, putem să folosim o hartă a influenței, în care să poziționăm grafic oamenii din 

comunitate. În cadrul acestei hărți, în partea stîngă sînt poziționați cei care au o potențială 

influență negativă asupra procesului de mobilizare pentru învățare, iar în partea dreapăt cei 

care au o influență pozitivă. De asemenea, cu cît sînt mai apropiați de centru, cu atît influența 
lor este mai crescută (vezi figura, cu utilizarea exemplelor din tabel – în cerc, cercul cu nr. 1 

este cel cu influență foarte mare, pe cînd cel cu 4 cu influență mai scăzută).  

 



 

                   

Odată ce avem o hartă a factorilor interesați, putem să prioritizăm acțiunile și să identificăm 

acele persoane sau instituții care ne pot veni în ajutor. Pentru acest lucru, este nevoie de 

multe ori de o planificare a inițiativelor și de un plan de intervenție, care se bazează și pe o 

cunoaștere aprofundată a caracteristicilor grupului vulnerabil.  

Influenț ă potenț ial negativă 

Influenț ă potenț ial pozitivă 

1 

2 

3 

4 

ONG-ul 
“Speranț a” 

V.I. - viceprimar 

G.I. - preot 

T.M. - 
antreprenor 



 

                   

2. Cunoaște grupul – cunoaște vecinătatea! 

Comunitatea din care faci parte este, foarte probabil, multi-etnică. Dacă nu aparții grupului, 

este foarte posibil să ai nevoie de sprijin în a afla mai multe despre particularitățile lui. În 
cursul modulului de interculturalitate, vei afla elemente despre istoria romilor, despre 

particularitățile neamurilor sau despre caracteristicile generale ale culturii și spiritualității 
rome.  

Este foarte posibil ca vecinătatea de romi să se conformeze unor elemente discutate în 

timpul cursului, dar este foarte posibil să existe și particularități pe care va trebui să le 

descoperi. Astfel, este foarte important să identifici acele surse credibile care pot să îți spună 

povestea vecinătății rome și realitățile locale. Fie că va trebui să intri în legătură cu mediatorul 

comunitar, cu lideri formali sau informali ai comunității rome, cu bătrînii și bătrînele 

comunității, este important să obții informații nemediate (adică la prima mînă) despre grupul 

de unde vin copiii la școală. 

Activitatea nr. 3 – explorarea vecinătății 

Pentru a ordona informația, există posibilitatea de a organiza lucrurile din două perspective: 

1. perspectiva majoritară – este foarte posibil să fii gadjo (adică majoritar, sau “străin”, 
pentru comunitatea de romi). Înainte de a descoperi care sînt caracteristicile 

vecinătății rome, ar fi bine să vezi care sînt opiniile pe care le poți culege din rîndul 

majoritarilor. Poți grupa acest lucru după următoarele criterii 

a. stereotipuri despre romi în general – cu siguranță ai cunoștințe despre 

cum vorbesc majoritarii despre romi. Discursul media întărește uneori aceste 

stereotipuri, în mare măsură negative. Încearcă să “colecționezi” cîteva dintre 

ele, așa cum sînt ele reflectate în comunitatea din care provii 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ 

b. opinii despre romii din comunitate/vecinătate – este posibil ca părerile 
majoritarilor să nu coincidă atunci cînd este vorba despre romii din 

vecinătate. Există o tendință a comunităților de a nuanța părerile despre un 
grup etnic, atunci cînd au contact nemediat cu acesta 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



 

                   

_____________________________________________ 

c. persoane care sînt identificate ca “de încredere” de către majoritari – 
în fiecare comunitate (mai ales în cele mici), există o serie de persoane care au 
statutul de lideri informali sau de lideri comunitari. De obicei, aceste 

persoane și-au cîștigat respectul fie pentru că au o anumită vîrstă sau un 

anumit statut mai special în comunitate. Vecinătatea de romi cu siguranță are 

acești lideri, care sînt recunoscuți ca atare și de 
majoritari____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

2. perspectiva vecinătății – va fi nevoie să-ți pui mintea la contribuție pentru a afla 

informații relevante despre vecinătatea de romi. Aceste informații îți vor fi foarte 

utile în procesul de mobilizare pentru învățare. Pentru a-ți ușura sarcina de evaluare a 

comunității, urmează următorii pași 

a. este comunitatea tradițională sau asimilată? 
_________________________________________________________ 

b. dacă este tradițională, care sînt caracteristicile culturale/de 

apartenență la neam importante de menționat (port, obiceiuri, religie, 
limbă etc.) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________ 

c. dacă este o vecinătate asimilată, care sînt lucrurile care o diferențiază 

față de majoritari? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 

d. care sînt subiectele de mîndrie în interiorul comunității? Care sînt 

caracteristicile pozitive pe care și le atribuie membrii vecinătății? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________



 

                   

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 

e. care sînt resursele vecinătății? (vecinătatea este legată la utilități, 

gospodăriile sînt îngrijite sau nu, comunitatea trăiește sub limita sărăciei, 
accesul la servicii este facil sau nu etc.) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ 

f. există o organizare formală a comunității, în care pot fi identificați 

lideri sau structuri locale, sau există o organizare laxă și cu interferențe 
din partea grupului majoritar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________ 

g. Există anumite obiceiuri și tradiții care pot influența aderența 

familiilor sau copiilor la școală? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 

 



 

                   

3. – Cunoaște familia, cunoaște persoana! 

Dacă ai suficiente informații despre comunitate și despre vecinătatea romă, atunci este 

momentul să te apropii de familiile și de persoanele care par să fie potrivnice, fie activ, fie 
pasiv, procesului educativ.  

Pentru a înțelege mai bine dinamica schimbării, unul dintre lucrurile pe care le putem face 

este să ne raportăm la propria noastră experiență. Pentru a înțelege care sînt factorii care 

influențează decizia unei familii sau a unei persoane de a încuraja accesul la școală, ar fi bine 

să ne oprim puțin și să medităm care sînt acele conjuncturi care ne-au dus pe noi, ca adulți, în 
ipostaza de a termina mai multe cicluri educative succesive.  

Activitatea nr. 4. – motivații pentru învățare 

Complează tabelul de mai jos cu referire la motivația voastră de a merge la școală: 

Credințe și opinii societale și ale 

comunității de origine față de școală și 

educație (notează credințe și reguli pe care le-ai 

preluat “din aer” cu referire la educație) 

 

Credințe și opinii din familie legate de 

învățare și educație (notează reguli și percepte 

ale părinților și anturajului de pe vremea cînd erai 

mic, cu referire la școală și educație) 

 

Credințe actuale ale tale, ca persoană 

adultă, despre importanța educației și școlii 

în viața unei persoane  

 

Principalele evenimente care te-au 

emoționat (pozitiv sau negativ) în cursul 

existenței tale de elev (notează cîteva 

evenimente care au produs emoții intense, cum ar fi 

prima zi de școală, reacții extreme la obținera 

unor note mari sau mici, personalitatea și 

interacțiunea cu profesorii etc.) 

 

Evenimente sau circumstanțe care te-ar fi 
putut pune în ipostaza de a abandona 

școala (imaginează-ți care ar fi acele circumstanțe 
care te-ar fi putut pune în ipostaza de a nu 

continua școala. Dacă ai fost într-o asemenea 

situație, care sînt lucrurile care te-au ajutat să 

 



 

                   

depășești impasul) 

Compară rezultatul pe care l-ai notat cu profilul unui elev “problemă”, care este la risc de 

abandon școlar. Care sînt diferențele care ies la iveală. Ce soluții poți să întrevezi pentru a-l 
sprijini? 

Activitatea nr. 6 – bariere și soluții 

Dacă am identificat ce ne-a ținut pe noi în școală, putem să întrevedem care sînt elemente 

care împiedică această aderență și pentru alții. Dacă am trecut prin această activitate de 

introspecție (activitatea nr. 5), putem ordona motivele generice sau individuale care 

determină o aderență scăzută la școală. Această activitate poate fi facilitată dacă ne propunem 

să identificăm bariere și soluții împreună cu colegii de muncă sau cu alți factori interesați din 
comunitate. 

În cazul în care ne confruntăm cu cazuri izolate (copiii unei familii nu mai vin sau nu sînt 

lăsați să vină la școală), putem să identificăm care sînt dimensiunile problemei explorînd 

opiniile, emoțiile și comportamentele membrilor familiei în ceea ce privește educația și 

școala.  

Rezultatele analizei pot fi notate într-un tabel cum este cel de mai jos (cu titlu de exemplu): 

 

Nivel al problemei Descrierea problemei (bariere) Posibilă soluție 

Societate  Membrii comunității consideră 

că romii nu sînt apți pentru a 

face față școlii, că integrarea lor 

reprezintă un efort prea mare și 
inutil 

Implicarea factorilor interesați în 

interacțiuni locale care să aducă 
în prim plan beneficiile pentru 

comunitate ale creșterii nivelului 

de școlarizare a populației rome 

Comunitate/ 

vecinătate 

Există familii care consideră că 

școala nu aduce nici un avantaj, 

pentru că “sîntem săraci, și 
săracii nu ajung niciunde”  

Organizarea de întîlniri 
periodice, cu implicarea unor 

factori interesați, care să aducă în 

discuție exemple de bune practici 

care dovedesc că învățătura 

poate fi o ieșire din sărăcie 

Familie Tatăl este mai mult absent, 
mama are nevoie de sprijinul 

copiilor în treburile gospodărești 

Implicarea familiei în programul 
SDS, cu sublinierea avantajelor 
acestui program 

Persoană Tatăl pornește de la premisa că 
“dacă eu m-am descurcat cu trei 

clase, se vor descurca și copiii 
mei” 

Intervenții individuale centrate 

pe metoda balanței 
avantaje/dezavantaje cu privire 

la școlaritate 



 

                   

   

   

 



 

                   

4. Cunoașterea motivației individuale pentru învățare 

Fiecare comunitate are un profil unic de bariere și soluții în ceea ce privește educația. În 

etapa de planificare a inițiativelor de mobilizare pentru învățare, este indicat să se lucreze în 

echipă pentru a realiza o evaluare adecvată a comunității, a vecinătății și a familiei. Pentru 

intervențiile la nivel familial și individual, este indicată folosirea unui model “motivațional” 

care să ajute învățătorul înțelegerea mecanismelor schimbării.  

Modelul motivațional pe care îl propune modulul de față este inspirat din cercul lui 

Prochaska și DiClemente, utilizat inițial în explicarea și intervențiile pe dependențele de 
alcool.  

 

Activitatea nr. 7 – comportamente cu năbădăi.  

Pentru a înțelege cum funcționează acest model explicativ, imaginează-ți un comportament 

de care vrei tu sau de care alții spun că ar trebui să scapi. Poate fi orice comportament 

“simplu” și ușor de identificat (fumat, mîncatul excesiv, consumul de seriale tv, etc.).  

1. dacă ai scăpat de acest comportament, gîndește-te ce te-a ajutat să scapi de el, cum ai 

reușit să-i spui stop 

2. dacă nu ai scăpat de el, gîndește-te care sînt lucrurile care te împiedică să iei o decizie 
radicală.  

Dacă discuți în echipă, puteți ordona motive care ne ajută sau ne împiedică să “stingem” un 
comportament în următoarea ordine (vezi tabel): 

 

Reguli de viață, opinii, 

credințe care… 

Emoții, tulburări sufletești, 

senzații în corp, afecțiuni 
ale trupului (boli, alte 

condiții) care… 

Obișnuințe, rutine, alte 
comportamente care… 

Mă ajută 

 

 

 

 

 

 

Nu mă ajută 

 

Mă ajută 

 

 

Nu mă ajută 

 

Mă ajută 

 

 

Nu mă ajută 

 

Încercați să vă puneți în pielea unui părinte care nu își încurajează copiii să meargă la școală. 

Completați în tabelul de mai sus acele lucruri care îi determină acest 



 

                   

comportament (posibile gînduri, emoții și obișnuințe care îi susțin hotărîrea). În echipe, 

discutați posibile modalități de a contra-argumenta cu un asemenea părinte, atrăgîndu-i 

atenția asupra celor aspecte care îi pot modifica decizia.  



 

                   

Activitatea nr. 8 – stadiile schimbării.  

Modelul lui Prochaska și DiClemente presupune o circularitate a acțiunilor și atitudinilor 
noastre cu referire la multe dintre comportamentele problematice. Acest model (care 
cuprinde mai multe etape) arată, în reprezentare grafică, ca o roată: 

 

 

Dacă luăm în considerare un comporament simplu (dar nu neapărat neproblematic), cum 

este dependența de tutun, putem spune că o persoană care este în faza de precontemplare, 

chiar dacă știe în teorie că ar trebui să se lase de fumat, nu are nici o motivație să o facă. Își 

găsește toate scuzele din lume, raționalizează, sau pur și simplu afirmă sus și tare că nu își 

dorește acest lucru. În faza de contemplare, lucrurile se schimbă. Persoana devine nesigură, 

ambivalentă, neliniștită, găsind și argumente pro, și argumente contra fumatului. În faza de 

contemplare, persoana poate fi ajutată să-și clarifice opțiunea și să treacă în faza de decizie 

(de obicei scurtă – de tipul “m-am hotărît, mă las de fumat”) și apoi de acțiune (în care pas 

cu pas învață să trăiască fără țigări și să opereze schimbări în mediu care să-i 

Precontemplare  

Contemplare  

Acț iune 

Decizie  Menț inere 

Recădere  



 

                   

permită menținerea comportamentului). Se întîmplă uneori, însă, ca acest nou 
comportament să fie dat peste cap, recăderea ducînd la instalarea unui nou ciclu, care uneori 

are șansa să fie rapid, cu scurtcircuitarea unie noi faze de precontemplare și pasajul într-o 

nou fază de contemplare și eventual de decizie.  

Revenind la tabelul din activitatea anterioară, identifică care sînt fazele prin care ai trecut ca 

să te lupți cu comportamentul tău problematic. Discută asta cu colegii de echipă… 

Activitatea nr. 9 – faza de precontemplare 

Fiecare fază a modelului Prochaska și DiClemente presupune o abordare specifică. Înainte 

de toate, însă, este bine să vedem de ce atitudinea defavorabilă educației generează 
comportamente de nedorit: 

 descurajarea de a participa la procesul școlar scade șansele de inserție socială și 

menține ridicat riscul de marginalizare și de stigmatizare; 

 nivelul scăzut de școlaritate este asociat cu șanse reduse de calificare profesională, 

care aduc cu sine oportunități profesionale limitate și un statut economic precar; 

 nivelul scăzut de școlaritate corelează cu o serie de indicatori sociali negativi, cum ar 

fi infracționalitatea, consumul de substanțe, acces limitat la servicii etc.  

În momentul în care interacționăm cu o persoană sau cu o familie în faza de precontemplare, 

există o serie de cerințe de care învățătorul trebuie să fie conștient. Înainte de a vedea care 

sînt acest cerințe, elaborați portetul robot a unei persoane în faza de precontemplare. 

Discutați în echipe care ar fi cea mai bună abordare a unei asemenea persoane… 

Confruntați rezultatele discuției cu tabelul de mai jos: 

Comportamente și manifesări ale persoanei 
în faza de precontemplare  

Atitudini ale învățătorului 

- este fățiș ostil ideii de școală, 
devine agresiv cînd este confruntat 
cu problema 

- recunoaște că, în teorie, școala ar fi 
un lucru bun, dar argumentează 

rațional de ce lucrul acesta nu este 

o soluție pentru copiii lui/ei 

- pare surd la toate argumentele care 

i se aduc în favoare școlii și 

educației 

- aduce în discuție ordinea lucrurilor 

și faptul că “așa s-a procedat de 
cînd pămîntul” în familia lui/ei 

- e mai important să stabilești o 

relație cu persoana, să mai fii primit 
la el/ea în casă sau el/ea să accepte 

și alte întrevederi, decît să cîștigi o 
bătălie de tip “cine are mai multă 
dreptate” 

- tratează cu respect persoana și 
opiniile ei 

- nu o critica și nu utiliza predici 
moralizatoare. Nu vei face nimic 

altceva decît să-i întărești 

pesimismul și demoralizarea 

- acceptă-i punctul de vedere și nu 



 

                   

- contestă autoritatea învățătorului 
sau a oricărei persoane care 
încearcă să-l convingă de contrariul 
problemei 

- nu este dispus să facă nici o 

concesie și, odată solicitant, se 
opune activ ideii de schimbare 

conta-argumenta pe față. Încearcă 
să surpinzi elementele ilogice în 

discursul persoanei și să le 
subliniezi blînd (de ex., dacă 
persoana spune “nimeni din 
neamul meu n-a rezolvat nimic 

făcînd școală” întreabă-l blînd 
“chiar nimeni, nimeni? Nu pot să 

cred că nu există o singură excepție 
care să nu infirme regula”…. 

 



 

                   

Activitatea nr. 10 – faza de contemplare/decizie 

Din fericire, puțini dintre membrii vecinătății voastre vor fi în faza de precontemplare. 

Majoritatea dintre cei care au o atitudine pe alocuri negativă față de educație, vor fi în faza de 

contemplare. Adică vor fi într-un moment în care vor oscila între a-și lăsa (sau trimite) copiii 

la școală și în a-i descuraja sau lăsa în voia lor.  

Această etapă este cea mai propice pentru o intervenție motivațională, care poate ajuta 

familia să-și clarifice opiniile și să treacă la faza de decizie. Caracteristicile unei persoane (sau 
familii) în faza de contemplare sînt: 

Comportamente și manifesări ale persoanei 
în faza de contemplare  

Atitudini ale învățătorului 

- un discurs susținut în favoare școlii, 

întreținut însă de o comportamente 

inconstante – nu-i trezește pe copii 

la timp pentru a ajunge la școală, 
nu-i verifică dacă au fost sau nu la 

școală, nu se interesează de 

performanțele lor școlare 

- centrare pe problemele pe care 

copilul le întîmpină la școală, sau 

dezinteres față de oferta școlii 

- aducerea în discuție a tradițiilor sau 
obiceiurilor grupului etnic pentru a 
scuza absenteismul, lipsa de 

performanțe sau dezinteresul 

copiilor (“și mie mi s-a întîmplat 

așa, deci și copii mei vor avea 

aceeași soartă”) 

- încurajări ale familiei și/sau către 
persoană de cîte ori a existat 

susținere pentru copii în a merge la 

școală 

- clarificări asupra deciziilor de a 

menține copiii la școală, ajutor dat 
în rezolvarea de probleme practice 

- discutarea unor posibile strategii pe 
termen mediu/ lung 

- aducerea în discuței a beneficiilor 
pe termen scurt 

 

În echipe, identificați un părinte sau o familie care să se afle în faza de contemplare. Faceți-i 

“profilul” și redactați o scrisoare de clarificare în care subliniați acele elemente pozitive care 

au fost puse în joc în așa fel încît să mențină la școală copiii.  

Faceți sugestii de măsuri pe care care să le utilizeze în faza de menținere. Discutați în grup, 

apoi, care ar fi cele mai bune modalități de a-i transmite mesajul. Reveniți la harta factorilor 

interesați și la profilul vecinătății, pentru a putea vedea care sînt aliații care vă pot ajuta în 
acest demers.  



 

                   

 

 

 

Modul 5 - Segregarea ca formă de discriminare: cazul copiilor 

romi în sistemul de învățâmânt din România 

 

I.Capitol introductiv: Ce putem învăta din precedentele altora 

Termenul “segregare”, într-un fel sau altul, ne poate duce cu gândul la situaţia din Statele 
Unite ale Americii şi politica “separatistă” stabilită prin legile americane faţă de persoanele de 
origine afro-americană. Spre exemplu, în anul 1890 statul Louisiana a adoptat legea prin care 
s-a prevăzut amenajarea de vagoane de tren separat pentru persoanele de culoare faţă de albi, 
prevăzând în acelaşi timp calitatea egală a serviciilor furnizate. Legea a făcut obiectul unori 

acțiuni în faţa instanţelor de judecată și a Curţii Supreme a Statelor Unite. Decizia Curţii, în 
cazul Plessy v. Ferguson, a statuat caracterul constituţional al respectivelor prevederi, 
marjând pe considerentul că separarea albilor de cei de culoare reprezintă o chestiune de 
opţiune politică justificată tocmai de calitatea egală a serviciilor, ceea ce a şi parafrazat 
politica “separaţi dar egali”.   

Deşi cazul a vizat separarea albilor de cei de culoare în ceea ce privește serviciie feroviare, 
impunerea formală a segregării inclusiv în domeniul educaţiei a fost anterioară cazului Plessy 
iar instanţele americane, aproape în unanimitate, declaraseră segregarea în şcolile publice 
drept constituţională.  De altfel, judecătorii Curtii Supreme americane refuzaseră 
recunoaşterea faptului că scopul amendamentului al paispezecelea al Constituţiei americane 

(egalitatea în fața legii) îl constituie “abolirea distincţiilor bazate pe culoare, ori întărirea 
egalităţii sociale, în mod distinct de cea politică” respectiv a faptului că “separarea impusă 
celor două rase etichetează pe cea de culoare cu un însemn de inferioritate” subliniind că 
dacă negrii au gandit altfel, este “doar datorită alegerii lor de a pune o asemenea etichetă”. 
Practic, decizia Curtii Supreme a constituit fundamentul pentru adoptarea legilor de 
segregare în educaţie, prin legalizarea înfiinţării de şcoli separate pentru persoanele de culoare 
faţă de albi.   

Este compatibil un sistem public de învățământ cu doctrina ”separați 

dar egali” și cu principiul egalității?   

Politica americană de stat ”separați dar egali” pomovată înclusiv în domeniul educației a fost 



 

                   

totuși disputată în faţa Curţii Supreme a Statelor Unite, care a pronunțat în anul 1954 decizia 
în faimosul caz Brown v. Board of Education. La momentul respectiv, copiilor de culoare le 
era interzisă înscrierea în şcolile publice frecventate de albi. Curtea Supremă a statuat că 

segregarea în educație a reprezentat o încălcare a clauzei de protecţie egală în fața legii din 
Constituţia americană, respingându-se argumentul că segregarea este nediscriminatorie pe 
baza pricipiului “separaţi dar egali”.  

Curtea Supremă a precizat că a separa elevii de vârste şi cunoştinţe similare pe singurul 
considerent al rasei dă naştere la sentimente de inferioritate ce pot afecta întreaga 
personalitate într-un mod ireparabil din punctul de vedere al statutului în comunitate. 
Segregarea copiilor albi de cei de culoare în şcolile publice are un efect detrimental pentru cei 
din urmă. Impactul este cu atât mai mare cu cât aceasta este o sanctiune stabilită prin lege iar 
politica de separare a raselor denotă inferioritatea grupului de culoare. Un sentiment de 
inferioritate afectează motivarea unui copil de a învăţa. Segregarea ca sancţiune din partea 
legii induce, aşadar, o tendinţă de retard a dezvoltării educaţionale şi mentale a copiilor de 
culoare şi de ai priva de beneficiile primite într-un sistem şcolar rasial integrat (Brown v. 

Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) Brown I) Așadar, Curtea Supremă americană a 

concluzionat că doctrina “separți dar egali” nu poate avea loc în sistemul public de 

învățământ iar facilităţile educaţionale separate nu pot contitui o justificare întrucat acestea 
sunt în mod inerent inegale.  

                                    



 

                   

II. Problematica segregării școlare în context european 

Putem vorbi de ”segregare” în Uniunea Europeană sau de grupuri 

vulnerabile la discriminare în învățământ?   

Spre deosebire de cazul Statelelor Unite ale Americii, în Europa nu se poate vorbi, de plano, 

despre o politica legislativă în domeniul educației de ”separare” pe baze rasiale sau etnice. 

Acest fapt nu presupune, în mod automat, că în Europa nu există segregare școlară atunci 

cînd vorbim de comunități etnice sau dezavantajate datorită unor factori determinanți. În 
Raportul anual din 2008 al Agenţiei Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) 

se conchide că grupurile vulnerabile în domeniul educației în majoritatea Statelor Membre ale 
UE sunt Romii, Sinti şi Travellers precum şi copii solicitanţilor de azil şi ai migranţilor 
iregulari.  

Se arată în continuare: “Politicile şi practicile discriminatorii faţă de Romi rămân la un nivel 
ridicat în Uniunea Europeană. Romii încă sunt confruntaţi cu sisteme educaţionale 
necorespunzătoare ce conduc la segregare şi oportunităţi inegale. Segregarea în educaţie este 
un fenomen prevalent în mare parte din Uniunea Europeană iar un domeniu problematic îl 
constituie şcolile pentru nevoi speciale, unde un număr semnificativ de elevi este reprezentat 

de copii migranţi şi/sau copii romi”. Agenția pentru Drepturi Fundamentale indică diferitele 
forme de segregare identificate în sistemele de educaţie din Statele Membre: ”clase exclusiv 
formate din elevi romi sau unităţi în cadrul şcolilor (Ungaria; România; Slovenia; Slovacia); 
supra-reprezentare a elevilor migranţi şi aparţinând minorităţilor în şcoli speciale (Bulgaria; 
Cehia; Luxemburg; Ungaria; Austria; Polonia; România; Slovenia; Slovacia; Finlanda), şcoli 
exclusiv sau predominant constituite din elevi migranţi sau aparţinând minorităţilor, datorită 
factorilor socio-economici sau de locuire, politicilor de admitere, atitudinilor discriminatorii 
şi/sau limbii de predare (Bulgaria; Cehia; Estonia; Grecia; Franţa; Irlanda; Italia; Latvia; 
Lituania; Luxemburg; Ungaria; Olanda; Austria; România; Slovenia; Suedia; Marea Britanie)”. 

Care sunt unele cauze ale segregării copiilor romi identificate în Statele 
Membre ale Uniunii Europene? 

Într-un raport elaborat la solicitarea Comisiei Europene, intitulat ”Segregarea copiilor romi 

în educație. Adresarea discriminării structurale prin Directiva de Egalitate Rasială” se arată că 
”în noile State Membre deseori copii romi sunt segregaţi în şcoli. Acest fenomen poate fi 
prezent sub forma segregării intra-şcolare, prin organizarea de clase separate de romi sau a 
segregării intra-clasă prin nivelul diferit al standardului curicular aplicat în aceeaşi clasă. 
Segregarea inter-şcolară poate avea trei surse diferite: segregare geografică sau rezidenţială 
între grupuri etnice, proces de selecţie impropriu sau cultural subiectiv ce determină plasarea 
copiilor fără dizabilităţi în şcoli pentru pentru copii cu dizabilităţi mentale sau existenţa 
instituţiilor private ori de confesiune religioasă, cu intrare pe bază de examen sau taxă de 
şcolarizare, faţă de care copii romi sunt de facto excluşi datorită 



 

                   

dezavantajului social. Segregarea individuală, sub forma şcolilor de reşedinţă, este de 
asemenea o formă de segregare des întâlnită”. Open Society Institute, într-un raport 
comprehensiv privind accesul egal la educaţie de calitate pentru romi, arată că segregarea în 
educaţie a copiilor romi este în mod frecvent întâlnită în statele din Europa Centrală şi de 
Sud-Est, datorită izolării geografice/segregării rezidenţiale, procedurilor de constituire a 
claselor sau şcolilor ori datorită limbii de predare. 

Ce se poate spune despre cauzele segregării copiilor romi în România? 

În raportul realizat de Roma Education Fund și intitulat ”Analiză de Țară privind Direcțiile 

Strategice ale Fondului de Educație pentru Romi” se arată, spre exemplu, că în România, deși 
nu a existat o politica explicită de segregare, s-a produs o segregare de facto, începând cu 
etapele timpurii ale învăţământului, în mare parte datorată formarii de clase speciale în cadrul 
şcolilor. Pe de altă parte, segregarea şcolară este şi rezultatul deciziilor adoptate de directorii 
şcolilor sau al segregarii rezidentiale.  

În raportul Romani CRISS privind ”Monitorizarea aplicării măsurilor împotriva segregării 
şcolare în România” se arată că dintr-un număr total de 90 de şcoli monitorizate, în “67% 
din cazuri sunt prezente situaţii de segregare şcolară a romilor, fie la nivelul şcolii, fie la 
nivelul claselor. În 18% din şcolile segregate nu există apă curentă în interiorul şcolii. 57% 
dintre şcolile segregate nu au încălzire centrală. 58% dintre şcolile segregate nu au niciun 
laborator de specialitate. În 87% dintre şcolile segregate nu există cabinete medicale. În 37% 
dintre şcolile segregate nu există bibliotecă şcolară. 87% dintre şcolile segregate nu dispun de 
transport şcolar. În 67,5% dintre şcolile segregate se întâlnesc fenomene de necalificare a 
cadrelor didactice şi de navetism. În 97% dintre şcolile cu clase segregate este semnalată 
prezenţa fluctuaţiei de personal în decursul ultimului an şcolar. În şcolile segregate fiecare al 
cincilea profesor este necalificat iar 57% dintre profesori sunt navetişti. Promovabilitatea 
elevilor romi din şcolile segregate la examenul de capacitate în anul şcolar anterior a fost de 
14%. În 28% dintre şcolile segregate promovabilitatea la examenul de capacitate a fost 0%”.    

Acest concluzii par a fi o confirmate de opinia unor specialişti din cadrul Agenţiei Române 
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau Comisiei Naţionale de Evaluare şi 
Acreditare a Învăţământului Preuniversitar care susţin că “pe lângă separarea fizică, 
segregarea mai este însoţită, nu de puţine ori, de o altă caracteristică, şi anume: calitatea 
scăzută a educaţiei. Pe lângă aceasta se pot identifica alte elemente precum: calitate scăzută a 
infrastructurii şcolare, fluctuaţia cadrelor didactice, nivel scăzut de calificare al cadrelor 
didactice, rata scăzută a succesului şcolar, lipsa activităţilor extracuriculare, nivelul scăzut al 
interactivităţii şcoală-părinţi etc.”. (Roma Access, Combaterea şi Prevenirea Segregării în 

Educație)  

 



 

                   

III. Interzicerea segregării rasiale sau etnice în educație 

Există legislație internațională care interzice în mod specific segregarea 

în educație?   

Educaţia reprezintă unul din elementele fundamentale ale unei societăţi democratice, având 
în vedere şi faptul că aceasta trebuie să urmarească deplina dezvoltare a personalităţii umane 
cât şi întărirea respectului, a înţelegerii, a  toleranţei, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. Dintr-o asemenea prespectivă, distincția indusă în privința unor copii, pe 

considerente ce țin de originea rasială sau etnică, echivalează cu o formă de discriminare ce 

constituie în sine, un afront adus demnității umane. Acest fapt este determinat de însăși 

natura sistemului de învățământ ce are ca scop asigurarea accesului egal și nediscriminatoriu 

al oricărei persoane la formele de educație existente.    

Instrumentul internaţional care interzice în mod expres segregarea în educaţie este Convenţia 
privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului. Romania a ratificat 
Convenţia la 20 aprilie 1964 prin Decretul nr. 149, partea I, din 20 aprilie 1964, publicat în 
Buletinul Oficial, nr. 5 din 20 aprilie 1964. Articolul 1 al Convenţiei statuează că prin 
discriminare se inţelege orice distincţie, excludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe 
rasă, culoare,[…], origine naţională sau socială, [...] are ca scop sau ca efect suprimarea sau 
alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte învăţămîntul şi mai ales: a) înlaturarea unei 
persoane sau unui grup de la accesul la diverse tipuri sau grade de învăţământ; b) limitarea la 
un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a unui grup; c) instituirea sau menţinerea unor 
sisteme sau instituţii de învăţământ separate pentru persoane sau grupuri, plasarea unei 
persoane sau grup într-o situaţie incompatibilă cu demnitatea umană”.   

Similar, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 
interzice segregarea. Romania a aderat la Convenţie la 14 iulie 1970 prin Decretul nr.345, 
publicat în Buletinul Oficial al Romaniei, nr.92 din 28 iulie 1970. Prin legea nr. 144/1998 
publicată în Monitorul Of. nr. 261 din 13 iulie 1998 s-a retras rezerva formulată la art. 22 iar 
prin legea nr. 612/2002 publicată în Monitorul Of. nr. 851 din 26 noiembrie 2002, s-a 

recunoscut competența CERD, potrivit art. 14.  

Articolul 3 al Convenției prevede că “statele părţi condamnă în special segregarea rasială…şi 
se angajează sa prevină, să interzică şi să elimine pe teritoriile ţinând de jurisdicţia lor toate 
practicile de această natură.” Comitetul privind Eliminarea Discriminării Rasiale în 
Recomandarea Generală XIX (Sesiunea 47, 1995) privind articolul 3 al Convenţiei  atrage 
atenţia  ”1. Statelor Parte în privinţa formulării textului, prin care Statele se angajează să 
prevină, să interzică şi să combată toate practicile de segregare rasială 2. Comitetul consideră 
că obligaţia de a combate toate practicile de acestă natură include obligaţia de a eradica 
consecinţele unor astfel de practici adoptate sau tolerate de Guvernele anterioare în cadrul 
statelor sau  impuse prin forţa din afara statelor”.   



 

                   

Comitetul privind Eliminarea Discriminării Rasiale a adoptat Recomandarea Generala 
XXVII privind discriminarea faţă de romi, prin care indică statelor membre: “Să prevină şi să 
evite cât de mult posibil segregarea elevilor romi şi să menţină în acelaşi timp deschisă 
posibilitatea educaţiei bilingve ori în limba maternă; în acest sens, să încerce să ridice calitatea 
educaţiei în toate şcolile şi nivelul rezultatelor în şcoli pentru comunitatea minoritară”.  

Consiliul Europei și Uniunea Europeană cer Statelor Membre să 

interzică segregarea copiilor romi în educație?   

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei prin Recomandarea nr.4/2000 cu privire la 

educaţia copiilor romi, prevede ca Statele Membre să asigure ”acesul la educație al copiilor 

romi, schemele de învățământ să fie dezvoltate și accesibile pentru copii romi”, ”curricula și 
materialele de studiu să în considerare identitatea culturală, istoria romilor” iar în aceste 
demersuri Statele membre să se ”asigure de faptul că astfel de curicule nu vor conduce la 
crearea unor clase separate”.   

Comisia Europenă împotriva Rasismului şi Intoleranţei în Recomandarea de Politică generală 
nr. 3 privind combaterea rasismului şi intoleranţei faţă de romi subliniază că Statele Membre 
ale Consiliului Europei trebuie “să combată ferm orice formă de segregare şcolară faţă de 
copiii romi şi să le asigure egalitatea efectivă a accesului la educaţie”.    

Parlamentul European în Rezoluția nr. 0151 din 2005 privind situaţia romilor în Uniunea 
Europeană se adresează State Membre precizând că în cazurile în care copii romi sunt 
segregaţi în şcoli speciale pentru persoane cu dizabilităţi mentale sau plasaţi în clase separate 
trebuie ”adoptate programe de desegregare într-o perioada determinată de timp, pentru a 
asigura astfel accesul liber la o educaţie de calitate pentru copii romi şi pentru a preveni 
creştererea sentimenelor anti-rome în rândul şcolarilor”. 

În Comunicarea Comisiei Europene din 5 aprilie 2011 către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor se arată că elevii romi „tind 

să fie suprareprezentați în formele speciale de învățământ și în școlile segregate” iar Statele 

Membre ”ar trebui să se asigure că toți copiii romi au acces la o educație de calitate și nu fac 
obiectul discriminării sau segregării, indiferent dacă sunt sedentari sau nu”.  

 



 

                   

IV.Curtea Europeană a Drepturilor Omului și segregarea 
copiilor romi 

A condamnat Curtea Europeană a Drepturilor Omului segregarea în 

educație a copiilor romi?  

În cauza D.H. şi altii împotriva Cehiei, 18 reclamanţii s-au adresat Curtii Europene invocând 
discriminarea în legătură cu plasarea copiilor de etnie romă în şcoli pentru persoane cu nevoi 
speciale, fără o justificare, primind o educaţie în mod substanţial inferioară celei asigurate în 
sistemul comun de învăţământ, ce a avut drept consecinţă refuzul accesului la educaţia 
secundară alta decât cea asigurată în centrele de formare vocaţională. În acest sens, s-au 

considerat victime ale segregării rasiale în educație, suferind consecinţe psihologice ca 
rezultat al etichetării ca „stupid” sau „retardat”. În primă instanţă, Camera secundă a Curţii 
Europene a decis că nu s-au încălcat prevederile Art. 14 (dreptul la nediscriminare) coroborat 

cu Art. 2 al Protocolului nr. 1 (dreptul la educație) din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului. Soluţia Curţii de primă instanţă a fost atacată, cauza fiind deferită Marii Camere, 
care s-a pronunţat ulterior prin hotărârea din 13 noiembrie 2007, prin care a constatat 
încălcarea principiului nediscriminarii si a dreptului la educatie, obligarea statului la plata de 

daune în valoare de 4000 Euro pentru fiecare reclamant precum și plata cheltuielilor de 
judecată în valoare de 10000 Euro.  

Soluția de primă instanță în cauza D.H. și alții v. Cehia  

În primă instanță, Curtea analizase cazul pornind de la premiza că discriminarea presupune 
tratarea diferită a persoanelor aflate în situaţii similare relevante, fără o justificare obiectivă şi 
rezonabilă, Curtea a aratăt că în situaţia în care o politică sau o măsură generală are efecte 
disproporţionate de natură a prejudicia un grup de persoane, posibilitatea ca măsurile în 
spetă să fie considerate discriminatorii nu poate fi exclusă chiar dacă acestea nu vizează 
specific sau direct grupul respectiv de persoane. Totuşi, Curtea a reţinut că regulile aplicabile 
plasării copiilor în şcoli speciale nu se referă la originea etnică a copiilor cât urmăresc scopul 
legitim de adaptare a sistemului educaţional la nevoile şi aptitudinile copiilor cu dizabilităţi. 
De vreme ce acestea nu sunt concepte juridice, este corect ca experţii în psihologie 
educaţională să fie responsabili pentru identificarea acestora. În plus, Curtea a arătat că ar fi 
dificil să solicite guvernului reclamat să demonstreze că psihologii care au examinat 

reclamanții au adoptat o atitudine în mod particular subiectivă iar pe de alta parte, aplicanții 
nu au reuşit să combată rezultatul stabilit de experţi în sensul că dizabilităţile de învăţare ale 
aplicanţilor nu erau de natură a permite urmarea cursurilor în sistemul general de învăţământ.         

Pe de altă parte, Curtea a reţinut că părinţii aplicanţilor nu au întreprins nicio acţiune, în 
ciuda faptului că au primit o decizie scrisă prin care au fost informaţi cu privire la plasarea 
copiilor în şcoala cu nevoi speciale iar în unele situaţii, părinţii înşişi au solicitat înscrierea sau 
menţinerea copiilor în şcoala respectivă. În ceea ce priveşte 



 

                   

argumentul lipsei de „informare” a consimţământului parental, Curtea a precizat că este 
responsabilitatea părinţilor, ca parte a obligaţiilor naturale, de a asigura educaţia ce urmează a 
fi primită de copii lor, de a afla care sunt oportunităţile educaţionale oferite de Stat, de a se 
asigura cu privire la cunoaşterea datei în care şi-au exprimat consimţământul cu privire la 
plasarea copilului într-o anumită şcoală şi, dacă este necesar, să atace decizia prin care se 
stabileşte plasarea, dacă a fost emisă fără consimţământul său. În aceste condiţii, deşi luând 
act de faptul că reclamanţilor le-ar fi lipsit informaţii cu privire la sistemul educaţional ori s-
au regăsit într-un climat de neâncredere, în contextul probelor prezentate în cauză, CEDO a 
concluzionat că aspectele cauzei nu au fost de natură a premite reţinerea concluziei că 
plasarea copiilor romi în şcoli speciale a constituit un rezultat al prejudecăţilor rasiale de 
natură discriminatorie.  

Marea Cameră a CEDO a constatat discriminarea copiilor romi prin 

plasarea acestora în școli pentru persoane cu nevoi speciale  

Marea Cameră a Curții Europeane a Drepturilor Omului a considerat că în procesul de 
repartizare a copiilor de etnie romă în şcolile pentru copii cu nevoi speciale, s-a produs o 
discriminare indirectă. Marea Cameră a reţinut faptul că testele utilizate pentru a stabili 
capacitatea de învăţare sau dificultăţile copilului au fost aplicate elevilor indiferent de originea 

etnică dar au constituit subiectul unor dezbateri științifice continue. În opinia Curții, a existat 
cel puţin pericolul ca testele efectuate să fi fost părtinitoare iar rezultatele nu au fost analizate 
din perspectiva particularităţilor şi a caracteristicilor copiilor romi. Astfel, rezultatele testelor 
în urma cărora s-a realizat plasarea în şcolile speciale nu pot constitui o justificare obiectivă şi 
rezonabilă în sensul prevăzut de Art. 14 din Convenţie.      

În ceea ce priveşte consimţământul parental, Curtea a reţinut că, în opinia guvernului 

reclamat, acesta a constituit factorul decisiv fără de care copii nu puteau fi plasați în şcolile 
speciale. Din perspectiva faptului că în cauză s-a stabilit un tratament diferenţiat, Curtea a 
considerat că orice astfel de consimţământ exprimat ar semnifica practic o acceptare a 
tratamentului diferenţiat, chiar şi discriminatoriu, cu alte cuvinte o renunţare la dreptul de a 
nu fi discriminat. În optica Curţii, renunţarea la un drept garantat de Convenţie, respectiv 
admisibilitatea unei asemenea renunţări, trebuie să fie stabilită într-o manieră neechivocă şi în 
deplină cunoştinţă a faptelor, de natură a constitui un consimţământ informat. Curtea a 
considerat ca nesatisfăcătoare situaţia părinţilor romi în ceea ce priveşte capacitatea acestora 
de a analiza toate aspectele situaţiei date şi a consecinţelor ce rezultau din acordarea 
consimţământului, având în vedere apartenenţa la o comunitate dezavantajată şi deseori cu o 
educaţie precară. Guvernul reclamat a admis faptul că, în cauză, consimţământul a fost 
exprimat printr-o semnătură pe un formular precompletat care nu conţinea informatii despre 
alternativele disponibile sau diferenţele între şcolile cu curiculă specială şi cele din sistemul 
comun. Nici autorităţile locale nu au întreprins măsuri adiţionale prin care să se asigure că 
părinţii romi au primit toate informaţiile necesare pentru a lua o decizie informată sau că 
sunt conştienţi de consecinţele deciziei asupra viitorului copiilor.  

Curtea a considerat că părinţii romi s-au confruntat cu o dilemă: o alegere între sistemul 
comun de învăţământ necorespunzător 



 

                   

diferenţelor sociale şi culturale în care copii romi riscau izolarea şi ostracizarea, respectiv 
şcolile pentru copii cu nevoi speciale unde majoritatea erau romi. Or, din acest punct de 
vedere, Marea Cameră a arătat că procedurile instituţionale din sistemul educaţional nu au 
fost însoţite de garanţii de natură a lua în considerare, de către Stat, nevoile speciale ale 
copiilor romi, ca membrii ai unei comunităti dezavantajate. Ca rezultat, aceştia au primit o 
educaţie care a compromis dezvoltarea personală în loc să abordeze problemele lor reale sau 
să îi ajute să se integreze în sistemul comun de şcolarizare şi să dezvolte capacităţile 
personale care ar fi facilitat viaţa lor în rândul populaţiei majoritare. Marea Cameră a decis 
astfel că tratamentul diferenţiat în cauză nu a avut o justificare obiectivă şi rezonabilă, 
neexistând un raport de proporţionalitate între scopul urmărit şi mijloacele utilizate. 
Legislaţia aplicată în practică a avut un efect disproporţionat de natură a prejudicia 
comunitatea romă, şi implicit reclamanţii, ca membrii ai acestei comunităţi, suferind un 
tratament discriminatoriu contrar prevederilor Art. 14 împreună cu Art. 2 din Protocolul nr. 
1 la Convenţie.  

Curtea Europeană a constatat discriminarea copiilor romi prin refuzul 

înscrierii acestora la școală respectiv prin plasarea copiilor romi într-o 

anexă a școlii 

În cauza Sampanis şi alţii v. Grecia, Curtea Europeană a constatat încălcarea art. 14 împreună 
cu Art. 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie cu privire la neasigurarea înscrierii într-un an 
şcolar al reclamanţilor şi plasarea subsecventă a acestora în clase speciale, într-o anexă a şcolii 
principale, măsură considerată ca discriminatorie, pe criteriul originii rome. Urmare înscrierii 
unui număr de 23 de copii romi în şcoala primară, între care şi reclamanţii, părinţii copiilor 
neromi au organizat un protest public, au blocat şcoala şi au solicitat transferarea copiilor 
romi în altă clădire. Poliţia a intervenit pentru a menţine ordinea şi pentru a preveni 
săvârşirea unor acte ilegale împotriva copiilor. Potrivit susţinerilor părinţilor copiilor romi, 
aceştia au semnat, sub presiune, o declaraţie scrisă de profesorii şcolii prin care şi-au 
exprimat acordul transferării copiilor într-o clădire separată a şcolii. Trei clase preparatorii au 
fost înfiinţate într-o anexă construită din materiale prefabricate.  

Curtea a precizat că autorităţile competente ar fi trebuit să recunoască particularităţile cazului 
şi să faciliteze înscrierea copiilor romi, chiar dacă unele documente administrative nu erau 
disponibile la un moment dat, având în vedere vulnerabilitatea comunităţii rome, ceea ce face 
necesară acordarea unei atenţii particulare la nevoile acesteia, luând în considerare faptul că 
Art.14 din Convenţie presupune, în anumite circumstanţe, o diferenţă de tratament în scopul 
de a corecta inegalităţi.  

În ceea ce priveste clasele speciale, Curtea Europeană a considerat că autorităţile competente 
nu au adoptat un criteriu unitar şi clar în selectarea copiilor ce urmau a fi înscrişi în clase 
preparatorii. De altfel, guvernul grec nu a prezentat testele care ar fi fost aplicate copiilor în 
cauză pentru a evalua capacităţile acestora sau potenţiale dificultăţi de învăţare. Deşi 
obiectivul declarat al claselor preparatorii îl constituia atingerea unui nivel corespunzător al 
copiilor pentru a fi introduşi în clasele comune, în timp util, guvernul nu a oferit nici un 
exemplu, în sensul în care, după înscrierea într-o clasă 



 

                   

preparatorie, s-a realizat admiterea copiilor romi în clasele comune ale şcolii primare. Mai 
mult, guvernul grec nu a indicat nici un test de evaluare al copiilor romi care ar fi trebuit 
aplicat în mod periodic, cu scopul de a analiza pe baza unor criterii obiective şi 
nediscriminatorii şi nu a unor aprecieri aproximative, capacitatea de a urma clase comune. 
Or, în opinia Curţii, un asemenea sistem nu ar fi inoculat părinţilor romi sentimentul că 
selecţia şi plasarea copiilor în clasele preparatorii se realizează pe considerente de segregare.   

Curtea Europeană a considerat ca nesatisfăcătoare situaţia părinţilor romi în ceea ce priveşte 
capacitatea acestora de a analiza toate aspectele situaţiei date şi a consecinţelor ce rezultau 
din acordarea consimţământului cu privire la transferarea într-o cladire separată, având în 
vedere apartenenţa la o comunitate dezavantajată şi deseori cu educaţie precară. Reiterând 
importanţa fundamentală a interzicerii discriminării rasiale, Curtea a considerat că 
posibilitatea de renunţare la dreptul de a nu fi discriminat nu este acceptabilă iar o asemenea 
renunţare ar fi incompatibilă cu un important interes public. Astfel, Curtea a concluzionat că 
în ciuda eforturilor autorităţilor de a asigura educaţia copiilor romi, condiţiile de înscriere a 
acestora şi plasarea în clase speciale preparatorii, într-o anexa din materiale prefabricate, 
separat de clădirea principală a şcolii, a rezultat în discriminare pe criteriul originii etnice, 
contrar prevederilor Art. 14 împreună cu Art. 2 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.    

Curtea Europeană chemată a se pronunța cu privire la formarea claselor 

separate pentru romi în cadrul școlii   

În cauza Orsus şi alţii v. Croaţia, 14 reclamanţi s-au adresat Curții Europene cu privire la 
tratamentul diferit aplicat copiilor romi prin plasarea acestora în clase separate. Reclamanţii 
au considerat că şansele de acces ale copiilor romi la ciclul superior de educaţie au fost 
inferioare în raport cu educaţia primită în ciclul elementar, pe baza unei curicule de până la 
30% mai redusă în raport cu cea asigurată în clasele comune. Guvernul reclamat a invocat 

faptul că s-au format respectivele clase deoarece copii aveau nevoie de cunoștințe 
suplimentare de limbă croată. În primă instanţă, Camera Secundă a Curţii Europene a 
considerat că în speţă, nu s-au încălcat prevederile Art. 2 din Protcolul nr. 1 împreună cu Art. 
14 (dreptul la nediscriminare) din Convenţie. Cauza a fost deferită Marii Camere a Curtii care 

a pronunțat hotărârea din 16 martie 2010 constatând încalcarea principiului nediscriminării în 

ceea ce privește dreptul la educație al copiilor romi, obligarea statului la plata de daune în 

valoare de 4500 Euro pentru fiecare reclamant precum și plata cheltuielilor de judecată în 
valoare de 10000 Euro. 

Soluția de primă instanță în cauza Orsus și alții v. Croația  

În primă instanță, în motivarea sa, Curtea a facut o trimitere directă la cauza D.H şi altii v. 
Cehia, considerând că speţa împotriva Croaţiei este diferită deoarece în cauză s-a constatat că 
romii nu aveau cunoştinţe suficiente sau chiar de bază a limbii croate, fiind plasaţi în clase 
separate după înscrierea în sistemul comun de învăţământ. Astfel, s-a considerat că spre 
deosebire de plasarea copiilor romi în şcoli pentru dizabilităţi mentale, datorită capacităţilor 
intelectuale inferioare, măsurile în discuţie sunt în mod semnificativ diferite, din punctul de 



 

                   

vedere al naturii şi al severităţii, nefiind comparabile sub aspectul criteriului necunoaşterii 
adecvate a limbii croate. Guvernul croat a susţinut că sistemul aplicat avea în vedere 
asigurarea unui proces felxibil de trecere de la clase separate la clase regulare, deşi decizia 
aparţinea unui profesor de clasă în afara unui set de proceduri şi standarde. Deşi Curtea a 
reţinut că o asemenea practică nu exclude orice formă de arbitrariu şi ar fi preferabil să existe 
standarde clare şi proceduri care să opereze transferul la clase mixte, totuşi s-a permis 
trecerea de la sistemul de clase separate la clase regulare, fără formalităţi.  

Curtea s-a raportat la cauza D.H. şi altii v. Cehia în care s-a constatat că diferenţa de 
tratament era bazată pe originiea rasială sau etnică, ceea ce presupune un scrutin strict al 

difernțierii, în timp ce în speta împotriva Croaţiei diferenţa de tratament a fost bazată pe 
adecvarea la cunoştinţele de limbă. Or, în opinia Curţii acest criteriu permite o margine de 
apreciere mai largă. Dacă în cazul ceh plasarea copiilor romi în şcoli speciale constituia o 
practică naţională iar 70% dintre copii care frecventau aceste şcoli erau romi, în cazul croat 
plasarea romilor în clase separate a reprezentat o metodă utilizată într-un număr relativ mic 
de şcoli elementare, într-o singură regiune, cu o mare reprezentare a romilor în aceste şcoli. 
Guvernul croat a susţinut că testele aplicate au relevat că majoritatea copiilor romi în aceste 
comunităţi nu au cunoştinţe adecvate de limbă croată iar Curtea a reţinut că reclamanţii nu 
au contestat acest fapt.  

Marea Cameră a CEDO a constatat discriminarea copiilor romi prin 

plasarea acestora în clase separate în cadrul aceleiași școli    

Marea Cameră a Curții Europeane a Drepturilor Omului a analizat cazul pornind de la 

premisa că urmare istoriei turbulente și situației lor, romii au devenit o minoritate vulnerabilă 

și defavorizată. Această poziție vulnerabilă presupune o protecție specială din partea Statelor 

ce se extinde și în sfera educației. În cauză nu s-a pus problema unei politici de repartizare 

automată a copiilor romi în clase separate însă doar în privința acestora s-au format astfel de 

clase în școlile primare. Pe de altă parte, Curtea a reținut că numeroase rapoarte au evidențiat 

faptul că atunci când autoritățile au încercat să mixeze clase, s-au înregistrat opoziții din 

partea părinților neromi, care ar fi adresat memorii împotriva unor astfel de inițiative. Având 

în vedere diferențierea cu privire la formarea claselor și opoziția manifestată cu privire la 
mixarea acestora, Statul trebuia să demonstreze că respectiva practică de separare a copiilor 

romi este justificată obiectiv, corespunzătoare și necesară.    

În legătură cu motivele invocate de Guvern, Curtea a considerat că plasarea temporară a 

copiilor romi în clase separate pe motivul deficiențelor de limbă, nu ar fi automat contrară 

prevederilor Art. 14 din Convenție, însă atunci când această practică afectează un grup etnic 

specific, trebuie să existe anumite garanții. Spre exemplu, legile croate nu prevedeau formarea 

de clase separate pentru situațiile invocate de Guvern, iar testele pentru evaluarea 

cunoștințelor în vederea mutării în clase separate nu adresau în mod specific problemele de 

deficiență lingvistică cât condițiile generale psiho-fizice ale copiilor.        

În ceea ce privește curricula la clasele separate cu copii romi, aceasta nu adresa în mod 



 

                   

specific problemele de deficiență a limbii. Pe de altă parte, toți reclamanții au parcurs o 

perioadă îndelungată în clase separate, și chiar dacă unii dintre aceștia la un anumit moment 

au fost reîncadrați în clase mixte, nu a existat o procedură clară de monitorizare. Guvernul 

nu a indicat niciun fel de raport cu privire la situația fiecărui reclamant ori progresele în 

privința cunoștințelor de limbă croată. Or, în lipsa unor proceduri definite și transparente s-a 
lasat loc de arbitrariu.   

În ceea ce privește pasivitatea părinților și lipsa obiecțiilor la plasarea copiilor în clase 

separate, Curtea a considerat că părinții, ei înșiși membrii ai unei comunități dezavantajate și 

slab educate, nu au avut posibilitatea de a pune în balanță toate aspectele situației precum și 

consecintele ce decurgeau din consimțământul lor. În plus, nu se poate accepta renunțarea la 
dreptul de a nu fi supus discriminării rasiale, deoarece aceasta ar presupune contraponderea 
unui interes public important. 

Recunoscând totodată eforturile autorităților croate de a asigura școlarizarea copiilor romi, 

Curtea Europeană a considerat că nu au fost stabilite în practică garanții pentru a răspunde 

nevoilor speciale ale reclamanților, membrii a unui grup dezavantajat. În consecință, plasarea 
copiilor în clase separate numai cu romi, în cursul ciclului primar nu a fost justificată, 
constituind o încălcare a Art. 14 (dreptul la nediscriminare) împreună cu Art. 2 din 

Protocolul nr. 1 (dreptul la educație) din Convenția Europeană.  



 

                   

V. Cadrul legislativ privind interzicerea segregarii    

Există o lege la nivelul Uniunii Europene care interzice segregarea ca 
formă de discriminare? 

Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 pentru implementarea principiului tratamentului 
egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică cunoscută ca Directiva rasială 
precum constituie un punct de referinţă major în dezvoltarea standardelor legale în materia 
combaterii discriminării în Uniunea Europeană. Toate statele membre UE trebuie să asigure 
conformitatea legislaţiei naţionale cu Directivele, trebuie să asigure transpunerea standardelor 

minimale instituite de Directive, pe parcursul unei perioade de timp și trebuie să raporteze 
Comisiei Europene stadiul implementării.   

Directiva de Egalitate Rasială interzice discriminarea directă şi discriminarea indirectă, 
hărţuiree, ordinul de a discrimina sau victimizarea pe baza originii rasiale sau etnice şi se 
aplică în mod specific inclusiv în domeniul educaţiei. În textul Directivei rasiale nu se 

regăsește în mod specific subiectul segregării pe criteriul originii rasiale sau etnice şi nici vreo 
referire la acest termen.  

„Nereferinţa” explicită la sintagma „segregare” însă nu constituie un obstacol per se în 
statuarea segregării ca formă de discriminare, fie directă, în inţelesul Directivei „atunci când o 
persoană este tratată mai puţin favorabil decât o altă persoană, a fost sau ar putea fi tratată 
într-o manieră similară, pe criteriul originii rasiale sau entice” fie ca formă de discriminare 
indirectă “atunci când o prevedere, criteriu sau practică aparent neutre dezavantajează 
anumite persoane de o anumită rasă sau origine faţă de alte persoane, cu excepţia cazului în 
care acele prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare”.    

Directiva interzice în mod expres și hărţuirea ca formă de discriminare dacă are loc un 
comportament nedorit legat de rasă sau de originea etnică, având drept scop sau efect 
violarea demnităţii unei persoane sau crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, 
umilitor sau jignitor. Similar, dispoziţia de a discrimina faţă de persoane pe baza rasei sau a 

originii etnice se consideră a fi discriminare și în plus Statele Membre trebuie să introducă în 
sistemul lor juridic intern măsuri necesare pentru protecţia persoanelor faţă de orice 
tratament nefavorabil sau consecinţă nefavorabilă ca reacţie la o plângere sau la o acţiune în 
justiţie care au ca scop respectarea principiului egalităţii de tratament.  

S-a transpus în România aquis-ul communitar privind nediscriminarea?  

Netranspunerea ori transpunerea necorespunzătoare a prevederilor Directivelor în materia 
nediscriminării poate conduce la declanşarea procedurilor de infringement împotriva Statelor 
Membre. Spre exemplu, în 19 iulie 2004 Comisia Europeană a anunţat iniţierea procedurilor 
de infringement împotriva Austriei, Germanei, Greciei, Finlandei şi Luxemburg pentru 
netranspunerea Directivei nr. 43/2000 şi a 



 

                   

Directivei nr. 78/2000. De asemenea, Curtea Europeană de Justiţie a constatat încălcarea 
legislaţiei europene în materia nediscriminării în privinţa Finlandei, Luxemburg, Germaniei şi 
Austriei.  

În vederea transpunerii acquis-ului în materia nediscriminării, Guvernul României a adoptat 
Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 
Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 2 
septembrie 2000 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2002, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2002. În urma 
modificărilor succesive aduse Ordonanţei de Guvern nr. 137/2000, prin Legea nr. 48/2002, 
Ordonanţa de Guvern nr. 77/2003, precum şi prin Legea nr.27/2004, standardele minimale 
prevăzute în Directivele europene au fost transpuse în parte în legislaţia românească, însă, 
astfel cum a precizat Comisia Europeană în rapoartele sale, au rămas în discuţie dezacorduri 
între legea internă şi dispoziţiile cuprinse în acquis-ul comunitar, respectiv în Directivele 
Consiliului 2000/43/EC şi 2000/78/EC, din acest motiv legislaţia anti-discriminare 
necesitând în continuare amendamente.  

Având în vedere riscul potenţial ca la data aderării României la Uniunea Europana, la 1 
ianuarie 2007, legislaţia în materia nediscriminării să nu fie în conformitate cu acquis-ul, în 14 
iulie 2006 a fost adoptată, de către Parlamentul României, Legea nr. 324/2006, lege cu 
caracter organic, prin care au fost aduse modificări substanţiale cu privire la standardele în 
domeniul nediscriminării şi în special cu privire la statutul instituţiei naţionale desemnate cu 
monitorizarea şi implementarea legislaţiei în domeniu, Consiliul Naţional pentru Combaterea  
Discriminării.  Legea nr.324/2006 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 137/200  
prevede expres că transpune prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE şi prevederile 
Directivei Consiliului 2000/78/CE.   

Se interzice segregarea ca formă de discriminare în legislația anti-
discriminare?  

Articolul 1 alin.2 din O.G.nr. 137/2000 republicată prevede că principiul egalităţii între 
cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea 
dreptului la educaţie.  

Ordonanța nr. 137/2000 republicată definește discriminarea ca ”orice deosebire, excludere, 
restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare 
HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau 
efect restrangerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.  

Ordonanța nr. 137/2000 republicată, în Articolul 2 alin.1-7, interzice discriminarea directă, 

discriminarea indirectă, ordinul de a discrimina, hărțuirea, discriminarea multipla, 
victimizarea.    



 

                   

Potrivit art. 3 din O.G. nr. 137/2000 republicată ”dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica 
tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu 
atribuţii în ceea ce priveşte: d) sistemul educaţional…” 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea de stat în domeniul 
discriminarii, autonomă, aflată sub control parlamentar, garant al respectării şi aplicării 
principiului nediscriminarii. 

A interzis Ministerul Educației segregarea școlară a copiilor romi?  

În anul 2004, la nivelul Ministerului Educaței, prin Cabinetului Secretatului de Stat pentru 

Învățământ Preuniversitar, s-a adoptat Notificarea nr. 29323/20.04.2004 în vederea 
aplicării în totalitate a Convenţiei Internaţionale privind Eliminarea Tuturor Formelor de 
Discriminare Rasială, a Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului şi a 
prevederilor din Convenţia UNESCO privind Discriminarea în Educaţie, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării interzice formarea grupelor în învăţământul preşcolar, precum şi a 
claselor I şi a V-a, cuprinzând exclusiv sau preponderent elevi romi. Acest tip de organizare a 
grupelor / claselor, indiferent de motivele invocate, constituie forme de segregare.  

Notificarea nr. 29323/20.04.2004 prevedea că „segregarea este o formă gravă de 
discriminare. În cadrul sistemului educaţional, cu excepţia şcolilor/claselor cu predarea 
tuturor disciplinelor în limba romani, segregarea constă în separarea fizică, intenţionată sau 
neintenţionată, a copiilor rromi de restul copiilor în şcoli, clase, clădiri şi alte facilităţi, astfel 
încât numărul copiilor romi faţă de cei neromi este disproporţionat de mare în raport cu 
procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl reprezintă din totalul populaţiei de vârstă 
şcolară în respectiva unitate administrativ teritorială. Segregarea are drept consecinţă accesul 
inegal al copiilor la o educaţie de calitate. Separarea în grădiniţe şi şcoli conduce invariabil la 
o calitate a educaţiei inferioară celei oferite în grupele, clasele sau şcolile cu o altă majoritate 
etnică a populaţiei şcolare”.  

Există un ordin al Ministerului Educației care interzice segregarea 
copiilor romi? 

Ministerul Educaţiei a adoptat recent Ordinul nr. 1.540 din 19 iulie 2007 privind 
interzicerea segregării şcolare a copiilor rromi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi 
eliminarea segregării şcolare a copiilor romi, publicat în Monitorul Oficial nr.692 din 
11.10.2007.  

Potrivit art. 1 Ordinul „are ca obiectiv prevenirea, interzicerea şi eliminarea segregării, văzută 
ca formă gravă de discriminare, cu consecinţe negative asupra accesului egal al copiilor la o 
educaţie de calitate. Pentru atingerea acestui obiectiv se interzice, începând cu anul şcolar 
2007-2008, formarea claselor I şi a V-a segregate, având preponderent sau numai elevi romi. 
(3) Prevenirea şi eliminarea segregării şcolare se fac în conformitate cu Metodologia pentru 
prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor rromi, prevăzută în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezentul ordin”.  



 

                   

Potrivit Art. 3 ”Analiza situaţiilor privind unităţile de învăţământ preuniversitar segregate şi 
elaborarea planurilor de măsuri pentru desegregare se vor realiza de către inspectoratele 
şcolare judeţene şi unităţile de învăţământ preuniversitar în cauză, cu sprijinul autorităţilor 
publice naţionale/judeţene/locale, al organizaţiilor neguvernamentale cu experienţă în 
domeniu, precum şi al reprezentanţilor comunităţilor locale în care se află unităţile şcolare”. 
Potrivit art. 5 ”Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat 
pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală 
management învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor 
şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală 
buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului 
Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin”.  

 



 

                   

VI. Cazuri de segregare în educație constatate de autoritatea de 

egalitate (CNCD) și insanțele de judecată în România    

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a fost sesizat cu diferite plângeri privind 
situaţii de segregare a copiilor romi, reţinându-se plasarea acestora fie în clădiri separate 
anexe ale şcolii sau situate în afara şcolii, înscrierea în clase separate în aceeaşi clădire, 
preluarea respectiv mutarea în clase separate in ciclul ulterior de învăţământ, fie plasarea în 
şcoli pentru copii cu nevoi speciale.    

CNCD constată discriminarea în cazul constituirii de clase separate cu 

copii romi în cladire anexă la școala principală  

În prima plângere vizând segregarea şcolară adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, în cazul Romani CRISS v. Şcoala Cehei, prin decizia nr. 218 din 23.06.2003, 
Colegiul Director a reţinut că în şcoala respectivă funcţiona o clădire principală în care se 
aflau clase formate exclusiv din copii români iar într-o clădire anexă, separată de cladirea 
principală, funcţionau clase formate exclusiv din copii romi. În considerentele hotărârii, 
Colegiul a luat act de faptul că împărţirea în clase diferite „nu se face potrivit calificativelor 
obţinute de-a lungul anilor” iar condiţiile diferite pentru desfăşurarea orelor de curs „sunt 
mai bune în clădirea principală decât în clădirea anexă”. În baza acestor constatări, s-a reţinut 
incidenţa prevederilor art. 2 alin.2 din O.G. nr. 137/2000 şi s-a dispus sancţionarea cu 
avertisment a Şcolii.  

Din considerentele reţinute în decizia CNCD s-ar putea interpreta că, în speţă, s-a reţinut 
discriminarea indirectă a copiilor romi, devreme ce „împărţirea nu s-a făcut potrivit 

calificativelor” iar „condiţiile pentru desfăşurarea orelor de curs” erau diferite. Discrepanțele 

între condițiile de studiu ale copiilor erau izbitoare: școala principală în care învățau copii 

români era renovată, cu disponibilități de încălzire, lumină, curățenie; Anexa în care învățau 

copii romi era un fost grajd, situat în vecinătatea școlii, cu geamuri improvizate sau sparte, 

fără încălzire, cu bănci improprii, fără curățenie asigurată. Practic, Colegiul director a 
considerat că nu exista o justificare obiectivă a tratamentului în discuţie, fără a analiza dacă în 
cauză ar fi existat un raport de cauzalitate direct între originea etnică a copiilor romi şi 
condiţiile de studiu diferite, respectiv plasarea exclusivă a acestora într-o clădire separată, în 
sensul prevederilor art. 2 alin.1 din O.G. nr. 137/2000. Hotărârea Colegiului, indică doar că 
elevii romi din clasele V-VIII provin dintr-o anumită localitate, ceea ce prezumă faptul că 
aceştia au fost preluaţi în şcoală, în structura omogenă constituită în ciclul anterior şi 
menţinuti ca atare ulterior, o practică des invocată de autorităţi în cazurile de segregare.   

Meritul hotărârii nr. 218 din 23.06.2003 pronunţată de CNCD constă în faptul că la doar şase 
luni după funcţionarea efectivă a Consiliului s-a pronunţat primă hotărâre a unei instituţii 
publice din România prin care s-a constatat că segregarea copiilor romi în sistemul 
educaţional constituie o faptă de discriminare.  



 

                   

CNCD constată discriminarea indirectă în cazul constituirii de clase 
separate cu copii romi în cadrul aceluiaşi corp de clădire şcolară 

Alte două cazuri soluţionate pe parcursul anului 2006, pun în discuţie aspecte de fond în 
costatarea segregării ca formă de discriminare, prin constituirea de clase separate în cadrul 
aceluiaşi corp de clădire şcolară. În cazul European Roma Rights Center, Romani CRISS şi 
Fundaţia Umanitară Hochin v. Şcoala “Ion Creanga” petenţii au sesizat Consiliul cu privire la 
separarea elevilor romi de clasa a V-a faţă de colegii lor români sau lipoveni prin crearea, în 
anul şcolar 2003-2004, a unei clase cu elevi romi. Copii în speţă proveneau dintr-o altă 
şcoală, iar procesul educaţional, în opinia petenţilor, se desfăşura la un nivel mai scăzut, 
condiţiile materiale de studiu fiind diferite. Părinţii copiilor romi au solicitat directorilor şcolii 
transferarea acestora în alte clase dar au fost refuzaţi. Urmare investigaţiilor efectuate în caz, 
reclamaţii au aratăt că respectivă clasa nu a fost formata distinct cât s-a realizat o preluare a 
unei clase deja formate din ciclul anterior (clasele I-IV), aceasta constituind procedura 
comună. Transferurile la alte clase nu s-au realizat deoarece nu au fost înregistrate cereri în 
acest sens, dimpotrivă părinţii exprimându-şi dorinţa menţinerii clasei compacte, în forma 
iniţială (cu romi). În considerentele hotărârii nr. 256 din 14.03.2006, Colegiul Director a 
reţinut că motivele păstrării clasei respective au avut în vedere studiul limbii franceze de către 
întregul colectiv iar pe de altă parte modalitatea de preluare compactă a claselor formate din 
alte şcoli este o procedură stadard. Colegiul a reţinut că nu au existat cereri de transferare a 
copiilor în clase mixte iar atunci când astfel de cereri au fost depuse, s-au retras ulterior. Din 
acest punct de vedere, s-a constat că aspectele sesizate nu constituie fapte de discriminare.  

Abordarea implicită a principiului continuității clasei și consimțământul 

părinților copiilor romi 

Două chestiuni substanţiale merită a fi puse în discuţie: justificarea preluării şi menţinerii 
unor clase formate exclusiv din copii romi din ciclul anterior de studiu şi consimţământul 
părintelui de a meţine sau transfera copilul dintr-o clasă separată având aceeaşi omogenitate 
etnică în clasă similară. Din considerentele hotărârii 256/2006 rezultă fără dubiu că directorii 
de şcoală cât şi cadrele didactice justifică formarea clasei separate prin practica comună din 
sistemul de învăţământ de preluare a unei clase, astfel cum a fost formată în ciclul anterior 
(clasele I-IV). Din pacate, Colegiul nu oferă nici un fel de repere, sub aspectul discriminării, 
în raport cu această justificare, reţinând doar că „motivele pentru care acestă clasă a fost 
păstrată în această formulă (n.n. numai din copii romi) au fost pe de o parte pentru că 
studiau limba franceză iar pe de altă parte pentru că acesta era modalitatea în care clasele de 
copii erau preluate de la astfel şcoli nu numai de la şcoala nr. 3”. S-ar putea interpreta că, în 
mod tacit, Colegiul a considerat argumentul preluării clasei omogene etnic, ca fiind obiectivă 
însă nu şi suficientă, devreme ce, îl coroborează cu faptul că „nu au existat cereri de 
transferare a copiilor din acestă clasă iar atunci când au existat acestea au fost retrase.”  

Tocmai acest fapt pune în discuţie chestiunea consimţământului exprimat de părinte, sub 
aspectul constituirii sau menţinerii unei clase separate, respectiv al desegregării unei astfel de 
clase, prin transfer. Problema consimţământului „informat” al părinţilor romi nu este tratată 
în mod particular în 



 

                   

considerentele hotărârii dar este atinsă indirect, pornind de la susţinerile petenţilor cu privire 
la faptul că părinţii romi au solicitat mutarea copiilor în alte clase dar au fost refuzaţi. Acest 
aspect, pare a nu fi confirmat, hotărârea Colegiului consemnâd că urmare investigaţiilor 
preliminare efectuate în caz, nu s-au operat transferuri deoarece nu au fost solicitate cereri în 
acest sens, respectiv „părinţii şi-au exprimat dorinţa ca aceşti copii să rămână în colectivul 
format încă din clasa I”. Ulterior, după depunerea unor cereri din partea părinţilor de a 
transfera copii la alte clase, anterior soluţionarii finale a cazului, Colegiul consemnează în 
hotărâre că „în urma discuţiilor purtate şi consultării documentelor a rezultat că părinţii 
copiilor care depuseseră cererile de transfer la alte clase au făcut ulterior alte cereri pentru ca 
copii să nu fie transferaţi”. Acest fapt se coroboreză în mod evident cu susţinerile 
reclamaţilor că „s-a încercat separarea copiilor din clasa a V a însă copii s-au declarat 
nemulţumiţi de această măsură”. Cazul pune în discuţie un subiect deosebit de critic, şi 
anume în ce măsură „consimţământul parintelui rom” poate fi considerat ca justificare 
pentru acceptarea segregării „în condiţii de egalitate”, respectiv o „renunţare” la dreptul de a 
nu fi discriminat. În aceeaşi măsura se pune în discuţie, dacă principiul pedagogic al preluării 
claselor în forma de omogenitate etnică, poate justifica separarea. Răspunsurile la aceste 
chestiuni sunt oferite de Colegiul Director, ceva mai târziu, în jurisprudenţa sa ulterioară.       

Prin hotărârea nr. 75 din 02.03.2006, urmare autosesizării C.N.C.D., Colegiul director a 
constat discriminarea săvârşită prin constituirea de clase separate formate exclusiv din copii 
romi la Şcoala Măcin, în cadrul procesului iniţial de constituire a claselor I şi a sancţionat cu 
avertisment conducerea Şcolii. Colegiul a reţinut că la data deschiderii anului şcolar, 
repartizarea elevilor de etnie romă în clasa I s-a făcut inegal, iar clasele constituite în anii 
anteriori au fost marcate de dezechilibre între elevii români şi elevii de etnie romă. Acest fapt 
a declanaşat un conflict între părinţii elevilor romi care au depus plângeri la autorităţile 
responsabile. În considerentele hotărârii, Colegiul director a constatat că o parte din părinţii 
elevilor romi şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la distribuţia inegală a elevilor pe clase, 
solicitând redistribuirea, în speţă desegregarea. Colegiul a reţinut că directoarea şcolii 
cunoştea în mod explicit existenţa unei situaţii discriminatorii produse prin separarea elevilor 
romi de majoritari, situaţie adusă la cunoştinţă inclusiv de un cadru didacitc, printr-un referat 
în care se atrăgea atenţia că „se face discriminare etnică şi socială asupra romilor prin 
repartizarea la clasa I a acestor elevi”. De asemenea, părinţii copiilor romi şi reprezentanţii 
romilor au adus la cunoştinţă conducerii că separarea copiilor romi poate constitui 
discriminare. În aceste condiţii, Colegiul a reţinut încălcarea prevederilor art. 2 alin.2 din 
O.G. nr. 137/2000, făcând o trimitere explicită la discriminarea indirectă. 

CNCD constată discriminarea directă în cazul constituirii de clase 
separate cu copii romi în cadrul aceluiaşi corp de clădire şcolară 

În cauzele CRISS v. Grup Şcolar Auto şi CRISS v. Liceu Program Sportiv, prin hotărârile nr. 
103 din 24.06.2007 şi nr. 338 din 03.09.2007, pentru prima oară, Colegiul Director a încadrat 
segregarea copiilor romi în clase separate, drept discriminare directă, respectiv discriminare 
indirectă, în sensul prevederilor art. 2 alin.1(discriminare directă) şi art.2 alin.3 (discriminare 
indirectă) din O.G. nr. 137/2000. În considerentele hotărârii nr. 103/2007, Colegiul director 
a constatat că „în structura 



 

                   

anului şcolar, există două clase constituite exclusiv pe criteriul etniei. Acest aspect reprezintă 
o formă de discriminare, sub aspectul constituirii şi menţinerii claselor formate din copiii 
etnicilor romi. Acestă situaţie este contrară prevederilor cuprinse în Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, a Convenţiei ONU privind 
drepturile copilului şi Convenţiei UNESCO privind discriminarea în educaţie”.  

Astfel, apare evident că în problematica segregării, Colegiul Director a abordat în principal 
problema raportului de cauzalitate între tratamentul pus în discuţie, i.e. 
constituirea/menţinerea separată a claselor de studiu şi originea etnică a copiilor spre 
deosebire de abordarea din anii anteriori în care s-a urmărit mai degrabă raportul justificării şi 
al proporţionalitătii măsurilor în cauză. Acest aspect este tratat în mod expres în hotărârea nr. 
338/2007, Colegiul tranşând atât chestiunea cazualităţii cât şi a justificării invocate de 
autorităţile şcolare cu privire la principiul preluării claselor în forma omogenă.   

În cauza CRISS v. Liceul cu Program Sportiv, Colegiul director a abordat în mod cu totul 
detaliat problema segregării, pornind de la premisa că educaţia reprezintă unul din elementele 

fundamentale ale unei societăţi democratice și subsecvent s-a raportat la prevederile din 
instrumentele internationale de drepturile omului care interzic segregarea rasială în educaţie. 
Analiza cauzei a fost plasată în contextul emiterii de către Ministerul Educaţiei a Notificarii 
nr. 29323/20.04.2004 prin care s-a interzis formarea grupelor în învăţământul preşcolar 
cuprinzând exclusiv sau preponderent elevi romi şi a Ordinului Ministerului educaţiei nr. 
1540 din 19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi.  Pornind de la 
premisa cunoaşterii prevederilor Notificării nr. 29323 de către reclamaţi, Colegiul a reţinut că, 
în cauză au fost fost formate clase în care învăţau numai copii romi, acest aspect fiind 
confirmat din însăşi susţinerile reclamaţilor care au precizat că „s-a realizat menţinerea 
claselor preluate din spatiile improprii în care funcţionau” respectiv „din raţiuni pedagogice 
şi de particularitate a copiilor în cauză, diferenţe din punct de vedere educaţional, cultural, 
datorită principiului continuităţii la clasă, conducerea şcolii, în consens cu cadrele didactice 
din şcoală, a hotărât că elevii din clasele a II a, a III a şi a IV a să rămână în clasele în care au 
fost iniţial până la finele ciclului primar”.  

Principiul pedagogic al continuității justifică segregarea? 

În considerentele hotărârii 338/2007, majoritatea Colegiului a considerat că într-adevăr 
„trebuie avute în vedere aspectele particulare şi interesele elevilor însă acestea trebuie 
raportate concomitent la principiile fundamentale ale drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, în special din perspectiva procesului educativ oferit unor copii, precum elevii 
aparţinând minorităţii rrome, astfel încât să se realizeze un just echilibru între interesele şcolii 
şi interesele elevilor, inclusiv sub aspectul unor posibile efecte discriminatorii asupra 
acestora. Faţă de susţinerile părţilor, s-a considerat că principiul continuităţii este un 
argument pertinent însă într-o atare situaţie trebuie reţinut întreg complexul de împrejurări 
care trebuie să prevină şi să evite cât de mult posibil segregarea elevilor romi, să combată 
ferm orice formă de segregare şcolară faţă de copiii romi şi să le asigure egalitatea efectivă a 
accesului la educaţie astfel încât politicile educaţionale în favoarea copiilor romi sa nu ducă la 
crearea unor clase separate. Transferarea copiilor romi .... deoarece studiau 



 

                   

în grajdurile în care locuiau în str. F. pentru a asigura acestora condiţii igienico-sanitare 
propice precum şi eforturile pentru integrarea acestora în colectivul şcolii din structura Şcolii 
nr.3 denotă preocuparea conducerii instituţiilor în cauză faţă de situaţia copiilor romi. Însă, 
din punctul de vedere al formării claselor separate în care studiau copii romi, se poate reţine 
aspectul formării cât şi al menţinerii acestora, atât prin efectul constituirii sub conducerea 
Şcolii Speciale din str. F. cât şi ulterior prin mutarea compactă a acestora în cadrul Şcolii nr.3. 
Astfel, casele formate din copii de etnie romă au fost mutate fizic dintr-un plasament (Şcoala 
Specială str. F) într-un alt plasament (Şcoala nr.3) ceea ce sub aspectul segregării (separării) a 
avut acelaşi efect. în opinia majorităţii Colegiului, efectul constituirii claselor exclusiv cu copii 
romi, menţinerea acestora şi mutarea compactă dintr-o locaţie în alta, în aceaşi compoziţie 
sub aspectul apartenenţei etnice, a dat naştere circumstanţei concretizate într-un tratament 
diferit, care întruneşte elementul constitutitv al faptei prevăzute de art.2 alin.1, generic 
deosebire, restricţie, excludere, preferinţă, şi care faţă de obiectul dedus soluţionării, s-a 
materializat într-o plasare separată a copiilor romi constituiţi în clase distincte, ceea ce 
echivalează cu segregarea acestora. Efectul acestor împrejurări coroborate la situaţia de fapt, 
în opinia majoritatii Colegiului, a dus la naşterea unui tratament diferit implicit, prin decizia 
de a menţine şi continua clasele în structura lor, astfel cum au fost preluate din Şcoala 
Specială din str. F. Astfel, alăturat imprejurării cunoaşterii prevederilor Notificării nr. 
29323/20.04.2004 precum şi situaţiei circumstanţiate într-un tratament diferit, s-a reţinut din 
situaţia de fapt, constituirea şi menţinerea unor clase formate din elevi de etnie romă, ceea ce 
determină implicit reţinerea cumulativă a criteriului prevăzut de art.2 din O.G. nr.137/2000, 
republicată, în speţă apartenenţa elevilor la etnia romă. Subsecvent, în cauză, se poate reţine 
efectul accesului inegal al copiilor romi la o educaţie de calitate. 

Problema justului echilibru între intersul copiilor romi și interesele școlii 

Prin hotărârea 338/2007, Colegiul director a pus în discuţie, pentru prima oară problema 
realizării unui just echilibru între situaţia şi interesul copiilor romi, ca membrii ai unei 
comunitati etnice dezavantajate şi interesele şcolii, considerând că principiul pedagogic al 
constituirii respectiv al menţinerii omogenităţii etnice a unei clase de studiu nu poate justifica 
per se segregarea etnică a copiilor romi. Pe de altă parte, Colegiul a reţinut ca efectul 
constituirii, al mutării sau preluării unor clase exclusiv formate din copii de etnie romă, 
reprezintă o forma de discriminare directă pe criteriul etniei, prin care se afectează accesul 
inegal al copiilor romi la o educaţie de calitate, inclusiv în sensul prevederilor Ordinului 
Ministerului Educaţiei nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi. 
În mod similar, Colegiul s-a pronunţat şi în Hotărârea nr. 330 din 27.03.2008 în cazul 
Romani CRISS v. Şcoala Josika Miklos. În cauza Romani CRISS şi Amaro Suno v. Şcoala nr. 
19, prin Hotărârea nr. 396 din 14.01.2008, Colegiul a constatat că faptele sesizate nu 

constituie discriminare însă hotărârea a fost anulată de instanțele de judecată și ulterior s-a 
constatat discriminarea. Soluţia este logică având în vedere că politica educaţională elaborată 
de Miniserul Educaţiei în învăţământul preuniversitar interzice segregarea şcolară a copiilor 
romi, or o atare situţie ar fi contradictorie daca ar permite justificarea segregării prin aplicarea 
principiului menţinerii omogenităţii etnice prin separare, în cazul copiilor romi.     



 

                   

Problema justului echilibru între intersul copiilor romi și 

consimțământul părinților de plasare a copiilor în școli separate  

Problema consimţământului părinţilor este repusă în discuţie în hotărârea nr. 306 din 
13.05.2008, într-un caz de autosesizare al Consiliului privind segregarea copiilor romi în şcoli 
şi grădiniţe, reţinându-se încălcarea prevederilor art. 2 alin.1 din Ordonanţă (discriminarea 
directă). Un aspect interesant al cazului, dincolo de constituirea claselor separate pentru copii 
romi, este legat de opţiunea părinţilor de a înscrie copii la şcoala situată în comunitatea 
romilor spre deosebire de şcoala situată la distanţă de comunitate. Colegiul director a reţinut 
că părţile nu au contestat faptul că anumite situaţii au determinat împrejurări de natură a 
circumstanţia o separare de facto a copiilor romi, ce s-a perpetuat în timp. Din înscrisurile şi 
rapoartele depuse la dosar a rezultat că unele instituţii şcolare, grădiniţe sau şcoli, sunt 
frecventate de copii romi deoarece acestea sunt localizate în comunitatea romilor ori în 
centrul comunităţii de romi vorbitori de limba romani spre deosebire de şcolile situate la 
distanţă mare de comunitate unde numărul înscrierilor copiilor romi este redus. Colegiul a 
precizat că „nu se poate face abstracţie de faptul că în anumite situaţii părinţii copiilor romi 
preferă înscrierea copiilor în instituţiile de învăţământ plasate în cadrul comunităţii de romi 
spre deosebire de cele constituite la distanţe apreciabile de comunitate..., la grădiniţe cu 
program prelungit spre deosebire de cele cu program normal, datorită resurselor finaciare 
limitate ...  ori în grupe speciale, datorită alocării de supliment de hrană pentru copii însă faţă 
de aceste chestiuni de fapt, Colegiul a fost de opinie, că într-adevăr, în analiza situaţiilor 
concrete, de la caz la caz, trebuie avute în vedere aspectele particulare şi interesele elevilor 
precum şi ale părinţilor însă acestea trebuie raportate concomitent la principiile fundamentale 
ale drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în special din perspectiva procesului 
educativ oferit unor copii, precum cei aparţinând minorităţii rome, astfel încât să se realizeze 
un just echilibru între interesele şcolii şi interesele copiilor, inclusiv sub aspectul prevenirii 
unor posibile efecte discriminatorii asupra acestora”. Din acest punct de vedere, în 
considerentele hotărârii 306/2008 Colegiul a reiterat faptul că „efectul constituirii unor şcoli, 
clase sau grupe exclusiv cu copii romi, menţinerea acestora ori mutarea compactă dintr-o 
locaţie în alta, în aceaşi compoziţie, sub aspectul apartenenţei etnice, dă naştere circumstanţei 
concretizate într-un tratament diferit, care întruneşte elementul constitutitv al faptei 
prevăzute de art.2 alin.1 din O.G. nr. 137/2000, republicată şi care se materializează într-o 
plasare separată a copiilor romi constituiţi fie în şcoli distincte, clase distincte sau grupe 
distincte, ceea ce echivalează practic cu segregarea acestora. O atare situaţie de segregare 
aduce atingere dreptului la educaţie al copiilor copii şi în mod direct demnităţii personale”.   

Opinia Colegiului Director deşi pare a certifica opţiunea părinţilor romi de a înscrie copii în 
instituţii şcolare auto-segregate, arată în mod explicit că o atare situaţie nu poate justifica 
înlăturarea principiului nediscriminării, devreme ce interesele copiilor respectiv ale părinţilor 
trebuie raportate concomitent la procesul educaţional oferit unor copii aparţinând unei 
comunităţi dezavantajate, ceea ce presupune un just echilibru în asigurarea prevenirii oricaror 
efecte discriminatorii. Or, acest echilibru trebuie să aibă în vedere asigurarea oportunităţilor 
de şanse egale pentru copii romi din punctul de vedere al procesului educaţional, atât sub 
aspectul condiţiilor de studiu şi al calităţii educaţiei cât şi al asigurării unui 



 

                   

tratament egal în garantarea dreptului la educaţie, indiferent de originea etnică.   

CNCD constată discriminarea copiilor romi prin plasarea acestora în 

școli pentru persoane cu nevoi speciale  

Similar cauzei D.H. şi alţii v. Cehia soluţionată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

prin hotărârea nr. 733 din 11.06.2008, în cazul CRISS v. Şcoala Dumbrăveni şi alții, Colegiul 
Director a constatat că separarea respectiv mutarea (înscrierea) copiilor de etnie roma în 
şcoala pentru copii cu nevoi speciale constituie discriminare directă, respectiv indirectă, 
recomandând adoptarea unor programe de evaluare/reevaluare a copiilor încadraţi în şcolile 
speciale, pe baza unor criterii obiective de natură a preveni constatarea unor situaţii 
discriminatorii pe criteriul originii etnice. Cazul vizează numărul disproporţionat al copiilor 
de etnie romă din şcoala cu nevoi speciale, într-un procent până la 90%, şi tratamentul 
aplicat ce conduce la transferarea într-o astfel de instituţie educaţională.  

În soluţionarea cazului, Colegiul Director s-a raportat în principal la protecţia împotriva 
segregării instituită prin instrumentele internaţionale de drepturile omului, cadrul normativ 

intern, în speţă Notificarea Nr. 29323/20.04.2004 și Ordinul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului nr. 1.540 din 19 iulie 2007 precum şi legislaţia aplicabilă cu privire la 
activitatea de instruire, compensare, recuperare şi protecie specială a copiilor cu cerinţe 
educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Colegiul 
Director a luat act de faptul că procedura de mutare a elevilor de la şcoli de masă la şcoli 
speciale este o procedură complexă, ce presupune un demers personal bazat în primul rând 
pe consimţământul expres al părintelui. Urmare investigaţiilor efectuate în caz, s-a reţinut că 
în ultimii ani, Grupul Şcolar Dumbrăveni s-a confruntat cu o cerere sporită de şcolarizare din 
partea părinţilor copiilor din localitate şi comunele apropiate, care s-au prezentat direct la 
grupul şcolar solicitând înscrierea copiilor înaintea obţinerii unui certificat din partea 
Comisiei pentru Protecţia Copilului. Colegiul a reţinut că această creştere este explicată prin 
facilităţile socio-economice de care beneficiază copii în urma încadrării în rândul persoanelor 
cu nevoi speciale.   

În considerentele hotărârii, Colegiul s-a raportat la elementele de fond luate în considerare de 
Marea Camera a CEDO în cauza D.H. şi alţii v. Cehia, cu privire la prezumţia discriminării 
indirecte raportat la repartizarea copiilor romi în şcolile speciale şi numărul disproportionat 
al acestora, lipsa unei justificarii obiective raportat la sistemul de evaluare, analiza testelor 
precum şi aspectul referitor la consimţământul părinţilor ce nu poate echivala cu renunţarea 
la dreptul de a nu fi discriminat. Din acest punct de vedere, Colegiul a considerat că sistemul 
de evaluare a elevilor pentru încadrarea în şcoli speciale, precum şi sprijinul financiar şi 
material acordat reprezentanţilor legali ai copiilor ce urmează cursurile şcolilor speciale, în 
practică, produc efecte discriminatorii. „Astfel, statistic se demonstrează că, procentual, elevii 
de etnie romă reprezintă majoritatea covârşitoare a elevilor în această şcoală specială, fără a 
exista în toate cazurile un motiv medical, obiectiv, de natură a justifica mutarea acestora”. 
Subsecvent, Colegiul Director a fost de opinie că „în şcolile speciale, elevii trebuie încadraţi 
exclusiv sub imperiul îndeplinirii cerinţelor expres prevăzute de legislaţia în materie corelativ 
situaţiei speciale în care se află acesti elevi însă nu sub 



 

                   

aspectul situaţiei socio-economice” recomandând adoptarea de măsuri corespunzătoare care 
să conducă la  eliminarea efectelor discriminatorii. Recoamandarea Colegiului porneşte de la 
ideea că încadrarea copiilor cu nevoi speciale trebuie să aibă în vedere, în mod particular, 
situaţia copilului din punct de vedere al capacităţilor şi dificultăţilor sale educaţionale care 
impun încadrarea într-o astfel de şcoală şi nu situaţia socio-economică a familiei sale, ce nu 
presupune un raport de cauzalitate între starea psiho-socială şi intelectuală a copilului şi 
nevoia de natură a justifica încadrarea într-o astfel de  instituţie şcolară specializată.      

Instanța de judecată acordă daune în valoare de 10000 de euro pentru 
refuzul cadrului didactic de a permite accesul copilului de etnie romă în 
clasa de studiu  

Reclamantul s-a adresat instanței de judecată și a susținut că în primavara anului 2007, ca 

urmare a decesului sotiei sale și a situației materiale precare, a fost nevoit să-și transfere 

minorii C.D., C.C. și C.R. din cadrul Școlii Generale Butoiești la Școala Generală Voloiac. 

Consiliile de Administrație ale Școlilor Generale au aprobat transferul celor trei minori, însa 
pârâta D.L. a refuzat să o primească pe minora C.R. la cursuri la clasa sa, astfel încât minora 

nu a beneficiat de instrucție școlară 2-3 saptamâni și a fost supusă unor traume psihice. 

Curtea de Apel Craiova a reținut că ”discriminarea a fost produsă de pârâta D.L. în calitate 

de învatatoare și deci reprezentantă a autorității statale de învatamânt, iar victima 

discriminării este fiica reclamantului C.R., căreia i s-a refuzat dreptul la învățătură. 

Critica pârâtei ca transferul efectuat între cele doua școli este nelegal, nu constituie o 

justificare rezonabilă și obiectivă a acesteia. Transferul elevilor este prevăzut în Regulamentul 
de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, fără a exista vreo 

normă în care învățătorii sau profesorii pot cenzura acest transfer. Neavând aceasta abilitare 

legală, pârâta nu se putea opune transferului aprobat de cele doua unități școlare, astfel încât 
atitudinea sa a excedat conduitei permise de lege. Prin refuzul de a primi minora în clasă, prin 
expresiile folosite de pârâta în perioada în care i s-a refuzat acesteia accesul la orele de curs, 
pârâta i-a cauzat un prejudiciu moral, ce a constat în afectarea psihicului minorei datorita 
traumelor cauzate acesteia si încalcarea dreptului la instruire pe perioada arătată. Respingerea 

minorei de către pârâtă, marginalizarea acesteia în raport cu ceilalți copii, a clătinat încrederea 
copilului de etnie rromă în sistemul de învatamânt care va privi cu teamă viitorul, fiind 
necesar mult timp pentru remodelarea caracterului acesteia. Pe de altă parte, atitudinea 

violentă, ireverențioasă a pârâtei învățătoare, manifestată atât în prezența minorei, fiica 

reclamantului, cât și a celorlalți elevi, a afectat grav procesul de educație pe care trebuia să-l 

desfășoare pârâta. A situat-o pe minoră într-o pozitie de inferioritate față de ceilalți minori, 

pe care aceștia să o perceapă ca atare în raport cu atitudinea exprimată de propria lor 

învățătoare, știut fiind că învățătoarea reprezinta un "summum" de încredere al elevilor pe 
care îi formează”.  

În consecință, prin Decizia civilă nr. 706 din 19.05.2010, Curtea de Apel Craiova a decis 

obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000 Euro ca despagubiri bănești pentru prejudiciul 



 

                   

cauzat minorei C.R.  
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