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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureș, 23 iunie 2012

Conferința “Educația copiilor de etnie
romă din județul Mureș”

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din
Tîrgu Mureș, înființat în cadrul proiectul „Crearea şi funcţionarea
structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de
incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, proiect cofinanțat
din Fondul Social European, în implementarea căruia Asociația Divers este
partener alături de : Asociaţia Pakiv România (beneficiar), Asociaţia Amare
Phrala, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate
Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A, a organizat în data de
21 iunie 2012 , orele 11.00 - 15,00, în sala de conferințe din incinta Hotelului
Black Lord, Tîrgu Mureș, Str. Insulei Nr. 35, conferința de final de campanie
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de conștientizare a importanței educației copiilor romi intitulată “Educația
copiilor de etnie romă din județul Mureș”.
Dezbaterea a fost deschisă de către directorul CISPER Centru Tîrgu
Mureș - dna Koreck Maria care a subliniat faptul că școala pe lângă rolul pur
educativ are și un rol important de socializare fără de care membrii unei
comunități nu pot funcționa în societate. În continuare au luat cuvântul
Moldovan Angelica, inspector de specialitate pentru educația romilor, Cinca
Gheorge, președinte al Asociației Educația – Romi Mureș, Magyari
Erzsébet, președinte al Fundației Curcubeu care au prezentat date relevante
legate de educația copiilor romi, de problemele cu care se confruntă atât
copiii romi, cât și cadrele didactice și școlile, respectiv exemple de bună
practică.
Paleta largă de participanți care au reprezentat majoritatea instituțiilor
care au tangență cu problematica educațională a copiilor romi a permis
discuții în cunoștință de cauză foarte deschise inclusiv despre aspectele
sensibile cum sunt abandonul școlar, absenteismul, forme de segregare
secundare și inclusiv cele de discriminare indirectă.
Concluziile au relevat faptul că este nevoie incontestabil de
dezvoltarea educației în limba romani ca pilon important al păstrării identității
naționale, dar și ca resursă umană de etnie romă în școli pentru a avea o
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punte de legătură între școală și comunitate. De asemenea s-a evidențiat
necesitatea efectuării unor studii înainte de a se lua hotărâri referitor la
metodologia de școlarizare a copiilor romi prin care opțiunea părinților să fie
bine conturată și pentru a fundamenta sustenabilitatea deciziilor în timp. S-a
conturat și nevoia posibilității de monitorizare a transparenței decizionale în
ceea ce privește educația copiilor romi pentru care este imperios necesar să
se respecte de către toți factorii implicați circuitul documentelor și
metodologiilor în vigoare.
Organizatorii consideră că urmând recomandările sus enunțate de
către toți factorii implicați în educația copiilor romi, se va face încă un pas
spre asigurarea unui învățământ de calitate inclusiv a copiilor romi.

Informaţii suplimentare:
Asociatia Divers
CISPER Tîrgu Mureş
Telefon: 0265 311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: divers@divers.org.ro

Cârdei Elena
Responsabil evenimente și conferințe
E-mail: divers@divers.org.ro

