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OIPOSDRU

POVEȘTILE COPIILOR
CARE SE ÎNCĂPĂȚÂNEAZĂ 
SĂ MEARGĂ LA ȘCOALĂ
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Proiectul Oportunități egale în educație 
pentru o societate incluzivă a fost 
demarat în septembrie 2010, în trei 
regiuni din România (Centru, Nord-Est 
și Sud-Muntenia). Încă de la început, 
am decis că vom face tot ce ne stă în 
putință să menținem în școală elevi romi 
și neromi care riscă să abandoneze din 
cauze diverse.  Am implicat părinții, 
profesorii și persoanele interesate să 
dezvolte programe de prevenire a părăsirii 
timpurii a școlii. Am dezvoltat cercetări cu 
privire la abandonul școlar și campanii de 
promovare a unui mediu școlar incluziv. 
Am organizat întâlniri de schimb de 
experiență între experții din România și din 
Ungaria implicați în proiecte similare. 

Ne-am dorit ca elevii să descopere o 
școală nouă, prietenoasă și interesantă 
pentru ei. Așa că le-am asigurat materiale 
didactice noi și interactive, am organizat 
tabere și le-am oferit subvenții într-un 
program intensiv de mentorat și pregătire 
școlară. 

Am lucrat împreună cu o echipă de 
oameni dedicați din cadrul Fundației 
Roma Education Fund România, 
Ministerului Educației Naționale, Centrului 
de Resurse pentru Comunitățile de Romi, 
Asociației Amare Rromentza, Centrului 
pentru Educație și Dezvoltare Socială și 
Roma Education Fund Budapesta.  Ni 
s-au alăturat peste 70 de mentori care au 
contribuit la dezvoltarea abilităților de 
viață ale elevilor și peste 90 de profesori 
de limba română și de matematică care 
au făcut ore suplimentare cu elevii. 

În cadrul proiectului am întâlnit copii 
cu povești de viață deosebite care se 
confruntă cu situații familiale dificile, 
părinți neangajați sau plecați la muncă în 
străinătate, număr mare de frați, venituri 
scăzute, condiții improprii de locuit. În 
paginile care urmează, am să vă povestesc 
despre câțiva dintre ei.

Cerasela Bănică , 

În anul 2009 încercam să creăm un concept inovativ pentru ameliorarea 

problemelor școlare cu care se confruntă copiii din comunitățile sărace din 

România. La o distanță de aproape patru ani, ne putem uita în urmă cu bucurie 

și satisfacție. Peste 1200 de elevi din gimnaziu pe care i-am susținut pe parcursul 

a doi ani școlari au avut rezultate bune și au continuat să vină la școală. 

Cerasela Bănică 
managerul proiectului Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă
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Rebeca este cunoscută în sat pentru 

că are o voce foarte frumoasă. Cântă acasă, la școală, la 

biserică. De fiecare dată când o întâlnești, fredonează 

ceva. Nu demult, a început să cânte la pian. Rebeca ne-a 

uimit și cu talentul ei actoricesc. Nu plânge la comandă 

ca să ia note mai mari la școală, ci joacă în scenete și este 

aplaudată de toată lumea din sat. Colegii și cei șapte frați 

ai Rebecăi spun despre ea ca este drăguță, prietenoasă și 

de încredere. Poți să îi încredințezi orice secret știind de 

la început că va fi în siguranță. 

Rebeca a participat la orele de pregătire și a reușit să-și 

mărească mediile la matematică și la limba română.

Rebeca Banu
Elevă în clasa a VII-a la Școala nr. 2 din Stancea, județul Călărași

“Consider că Rebeca este 
talentată pentru că are 
o voce minunată, o voce 
placută, care te face să te 
simți bine ascultând-o” 
ne-a spus Cristina Costea, 
mentorul Rebecăi. 
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Mădălina vede zi de zi o fărâmă 

din Everestul Himalayei, în partea de răsărit a clasei în 

care învață. 

Larisa a aflat de la diriginta ei, profesoară 

de limba engleză, că dragostea de învățătură se poate 

exprima în orice limbă. 

Clasate pe locul I și locul al II-lea la Olimpiada Națională 

de istorie a romilor, Mădălina (neromă) și Larisa (romă) 

sunt două eleve din Broșteni, care au învățat de la 

mentorul lor un mare secret: „Cunoașterea înseamnă 

respect!” 

Mădălina Niţoiu și Gabriela Larisa Lazăr
Eleve în clasele a VI-a respectiv a VII-a la Școala „Evanghelie Zappa” din Broșteni, județul Ialomița

„Liant în familie, leac 
contra tristeții, copiii vin 
ca niște oglinzi venețiene 
în care ne redescoperim 
altfel și altfel și altfel...” a 
scris despre cei 15 elevi 
din Broșteni pe care i-a 
încurajat să fie îndrăzneți, 
mentorul Gheorghe Păun.
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Elisabeta desenează cele mai 

frumoase case. Asta pentru că visează la o casă mai mare 

pentru ea și cei unsprezece frații ai ei. Primește în fiecare 

an premiul I, are note foarte bune, dar nu face din asta un 

motiv de mândrie. Ne spune cu modestie că este o fată 

simplă căreia îi place școala și să aibă grijă de frații mai 

mici.

Elisabeta locuiește împreună cu părinții și șase dintre 

frații ei într-o casă de la stat la care încă se lucrează. 

Singurul venit al părinților este alocația a patru dintre 

copii. În fiecare lună se duc la poștă să ridice banii și 

stabilesc cu mare greutate prioritățile pentru că nevoile 

sunt foarte multe. Elisabeta Victoria Prodan 
Elevă în clasa a V-a la Școala generală nr. 3 din Târnăveni, județul Mureș

“Deși are situația materială 
cea mai precară dintre 
copii mentorați, Elisabeta 
a devenit un model 
pentru toată școala, atât 
la învățătură cât și în 
comportament.” 
Petru Lazăr, mentorul 
Elisabetei
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Cristina citește mult, scrie 

compuneri, dansează, căntă și pictează pe sticlă cu 

cele mai frumoase culori. Le alege pe cele mai vesele 

pentru că așa își expimă pofta de viață. Anul acesta, nu 

a ratat niciun concurs de la școală: olimpiada la limba 

română, Media Kinder, Eminescu cuvânt muzică culoare, 

Săptămâna educației globale. 

Locuiește în casa bunicilor împreună cu părinții și cu 

fratele mai mare. Asta înseamnă spațiu mai puțin pentru 

fiecare dar Cristina nu se îndoiește că asta îi unește. 

Cristina Mihaela Buleandra
Elevă în clasa a VIII-a la Școala SAM, comuna Curcani, Județul Călărași

“Datorită acestui proiect 
Cristina a devenit 
mai responsabilă, mai 
ambițioasă, a acumulat 
multe cunoștințe în urma 
orelor de pregătire la limba 
română și la matematică.”, 
ne-a spus Alina Tudoran, 
mentorul Cristinei.
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Simona este un copil de nota 10. Și la 

școală, și în timpul liber. Cu toate astea, nu are o copilărie 

perfectă. Suferă de scolioză dublă, ceea ce o obligă să 

poarte un corset pe care îl ajustează în fiecare an. Mama 

și tatăl Simonei sunt mândri că fata lor este deșteaptă. 

“Citește foarte mult” ne-au spus. Activitățile de la orele 

de pregătire și întâlnirile cu mentorul au ajutat-o să ia 

note foarte bune la olimpiada de limba română și la 

testarea națională.

Simona Ioniţă
Elevă în clasa a VIII-a la Școala SAM din Curcani, județul Călărași

“O admir pe Simona pentru 
că desenează și cântă 
foarte frumos. Problemele 
de sănătate nu au fost 
niciodată un impediment 
pentru ea. Este o elevă 
foarte bună, cu o situație 
școlară excelentă.”
Alina Tudoran, mentorul 
Simonei
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Alexandru este fratele cel 

mare. Mama lui spune ca dintre toți cei șapte frați, 

Alexandru este sprijinul ei de nădejde. Dimineață e la 

școală, iar după accea ajută în gospodărie. Cănd are puțin 

timp liber, joacă fotbal. Până în 2011 a jucat în echipa 

“Unirea Târlugeni”, dar a fost nevoit să renunțe. 

La numai 4 ani, Alexandru a suferit un atac cerebral iar 

la 9 ani a făcut o semipareză. Acestea au fost două mari 

încercări pentru întreaga familie. Atunci când am aflat 

povestea lui Alexandru, ne-am dat seama că problemele 

de sănătate nu l-au descurajat, ci l-au transformat într-un 

luptător. Alexandru Grancea 
Elev în clasa a VIII-a la Școala generală din Târlugeni, județul Brașov

“Alexandru este timid, 
liniștit și uneori prea retras. 
Cu toate astea a reușit 
să-și mărească media la 
limba română cu 1 punct 
și și-a îmbunătățit foarte 
mult frecvența școlară față 
de anul trecut.”
Crina Pista, mentorul lui 
Alexandru
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Antonio este băiatul popular din 

clasă. Îi place să fie în centrul atenției, știe să iasă din 

cele mai mari încurcături cu fruntea sus și reușește să 

se facă plăcut de toată lumea. Ia note mari, mai ales la 

matematică, materia lui preferată. Antonio este pasionat 

de mașini. Abia așteaptă să facă 18 ani, să ia carnetul de 

conducere și să își cumpere mașina lui. 

Părinții lui Antonio nu au locuri de muncă. Reușesc totuși, 

cu mari eforturi, să îngrijească șapte copii. Am aflat de la 

el că subvenția primită în cadrul programului de mentorat 

a fost de mare ajutor întregii familii.

Antonio Firu
Elev în clasa a V-a la școala din Augustin, județul Brașov

“Antonio se consideră 
talentat la cântat. Eu 
cred însă că are calități de 
lider.”
Ana Roșu, mentorul lui 
Antonio
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Nicola este una dintre cele mai bune eleve 

din școală. A fost premiantă de când se știe și a participat 

la toate concursurile organizate în școala din Augustin. 

Atunci când a intrat în proiect, nu avea o idee clară 

despre viitorul ei. Acum știe sigur că va merge la liceu și 

la facultate. Nu îi este ușor să se hotărască dacă va deveni 

avocat sau medic.

Locuiește împreună cu tatăl și fratele ei mai mare pe 

strada principală din sat. Mama Nicolei muncește în Italia 

și trimite bani lună de lună, pentru toate cheltuielile de 

acasă. Dorul de mamă dispare doar în vacanțe, când toată 

familia pleacă în Italia. Nicola Rebeca Cirica
Elevă în clasa a V-a la școala din Augustin, județul Brașov

“Nicola este veselă și 
încrezătoare în forțele 
proprii. Este singura dintre 
toți copiii din grupă care 
poate susține un discurs 
bine conturat, fără să fie 
intimidat de public.”
Ana Roșu, mentorul Nicolei
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Ioana vrea să devină avocată. Le ține deja 

colegilor ei pledoarii lungi despre cărțile ei preferate. 

Se antrenează pentru când va putea spune: “Onorată 

instanță…”

Cărțile citite de Ioana pot alcătui o bibliotecă bogată. 

Citește câte o carte pe săptămână chiar dacă e la școală 

sau în vacanță. 

Viața de acasă nu este una simplă. Ioana are 4 frați iar 

părinții ei nu sunt angajați. Locuiesc cu toții într-o cameră 

și sunt nevoiți să se întrețină din alocații și ajutorul social.

Subvenția primită de Ioana în cadrul proiectului a fost de 

mare ajutor întregii familii.
Ioana Badea

Elevă în clasa a VII-a la Școala SAM din Curcani, județul Călărași

“Cu toate că este timidă, 
Ioana reușește să se 
integreze foarte repede 
în orice grup nou. A 
demonstrat asta și la 
întâlnirile de mentorat.”
Alina Tudoran, mentorul 
Ioanei
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Ioana este o elevă sensibilă și respectuasă. 

Este apreciată de toți profesorii. Asta se observă în 

rezultate foarte bune pe care le obține an de an. 

Locuiește împreună cu părinții și cei doi frați ai ei într-un 

cartier din Târnăveni. Acasă, după ce își face temele, este 

sprijinul mamei la curățenie și bonă pentru fratele mai 

mic. Reușește să le facă pe toate iar în timpul liber iese cu 

prietenele și ascultă muzică. 

Ioana Florina Kalo 
Elevă în clasa a V-a la Școala generală nr. 3 din Târnăveni, județul Mureș

“Ioana este un copil care 
învață foarte bine. Acasă 
are un mediu bun pentru 
învățătură iar părinții o 
susțin și o încurajează.”
Petru Lazăr, mentorul 
Ioanei
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Larisa știe să se facă plăcută de toată 

lumea. Îi place să asculte muzică și să danseze, să se 

întâlnească cu prietenele și să vorbească despre orice e 

mai amuzant. Este prietenă cu colega ei, Nicola Cirica, 

alături de care a participat la întâlnirile de mentorat. 

Larisa povestește că nu a fost crescută de mama ei 

naturală, ci de o mătușă căreia îi spune mama. Nu 

demult, spre surprinderea tuturor profesorilor, Larisa 

a devenit neatentă la ore. După un timp am aflat că 

mama naturlă s-a întors în țară și s-a hotărât să o ia de la 

mătușa ei.

Larisa Fatan 
Elevă în clasa a V-a la școala din Augustin, județul Brașov

“Acest proiect îi oferă 
Larisei stabilitate, prietenie 
și motivație. De asemenea, 
bursa primită în cadrul 
proiectului, reprezintă un 
sprijin financiar binevenit 
pentru toată familia”, ne-a 
spus Doru Dima, mentoraul 
Larisei
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Marian speră că într-o zi va ajunge un 

mare fotbalist. Este un talent înnăscut în ale fotbalului, 

dar situaţia materială nu-i poate permite să se legitimeze 

la un club sportiv. Asta deoarece cel mai apropiat club 

este la Braşov, undeva la 45 de km de sat. 

Marian locuiește împreună cu părinții și cei șapte fraţi 

într-o căsuţă de lemn, de aproape 16 metri pătrați. Tata 

lucrează cu ziua, iar mama este casnică. Zilele în care tata 

are de lucru sunt fericite pentru Marian, pentru că sunt 

un pic mai mult decât zilele obişnuite. În ciuda tuturor 

greutăților, Marian învață foarte bine iar notele lui sunt 

de invidiat.

Datorită discuțiilor cu mentorul, părinții lui Marian au 

început să fie mai atenți la activitatea lui școlară.

Constantin Marian Lingurar 
Elev în clasa a VII-a la școala din Augustin, județul Brașov

“Mă bucur foarte mult 
că pot fi alături de aceşti 
minunaţi copii. Marian 
este un caz aparte, dar 
nici colegii lui din cadrul 
programului de mentorat 
nu au o stare cu mult mai 
bună. Ei au o copilărie cu 
foarte multe lipsuri. Nu 
știu ce înseamnă iPod, 
Playstation ori un joc pe 
internet.” a scris despre 
elevii din Augustin mentorul 
Doru Dima
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Florin este cel mai bun fotbalist din clasă. 

Știe deja o mulțime de trucuri cu mingea, așa cum l-a 

vazut pe Messi la televizor. Preferă terenul de fotbal și cu 

greu intră în clasă, la ore. Îi plac mașinile și se gândește că 

va deveni un bun mecanic auto. 

Florin locuiește cu părinții și sora lui mai mică în 

comunitatea Hora din sat. Nu o duc prea bine pentru că 

părinții muncesc cu ziua, pe la vecini. Mama lui Florin își 

dorește să își vadă băiatul la liceu, că e isteț. 

Florin Făcălet 
Elev în clasa a V-a la școala din Augustin, județul Brașov

“Acest proiect l-a motivat 
pe Florin să rămână la 
școală. Acum își dorește să 
continue școala la Brașov și 
să devină mecanic auto.”
Doru Dima, mentorul lui 
Florin
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Armina este un copil visător în cel 

mai bun sens al cuvântului. Asta o ajută să treacă peste 

toate problemele și să fie una dintre cele mai bune eleve 

din clasă. Ia premiul I an de an, încă din clasa I. Este 

crescută de bunicii din partea tatălui, oameni cumsecade 

și în vârstă pe care îi ajută cum poate ea mai bine prin 

gospodărie. Părinții ei s-au despărțit când ea era mică iar 

tatăl este în închisoare de mai bine de trei ani. 

Visul cel mai mare al Arminei este să călătorească. Vrea 

să vadă locuri noi și să își găsească locul preferat.

Și va reuși pentru că datorită mentorului are acum multă 

încredere în ea.Cremona Armina Fuli 
Elevă în clasa a VI-a la Școala generală nr. 3 din Târnăveni, județul Mureș

“Armina este premiantă. 
A luat premiul I în fiecare 
an școlar. Media claselor 
primare a fost FB (foarte 
bine) iar în clasa a V-a a 
avut media generală 9,50.”
Petru Lazăr, mentorul 
Arminei
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Lori reușește să se îmbrace frumos cu bani 

foarte puțini. Noi credem că se pregătește să devină 

creatoare de modă. A făcut un curs de croitorie și este 

tare bucuroasă că vecinii apelează acum la ea atunci 

când au o haină de modificat. Ca orice viitoare creatoare 

de modă, Lori învață limba franceză. Îi place mult să 

pronunțe cuvinte franceze dar din păcate nu poate să 

repete și acasă.

Familia lui Lori se confruntă cu mari probleme financiare. 

Locuiește împreună cu părinții și cei trei frați mai mici 

într-o căsuță cu 2 camere, în cartierul Gârcini din Săcele. 

Cu toate că părinții ei nu au avut ocazia să își termine 

studiile, nici nu se gândesc la opțiunea ca Lori să termine 

doar 8 clase. Ei o încurajează să meargă la liceu și poate 

chiar mai departe.

Lori Liliana Dulcă 
Elevă în clasa a VII-a la Școala generală nr.5 din Săcele, județul Brașov

“Faptul că a fost aleasă 
în proiect a fost foarte 
important pentru Lori. Ea a 
simțit nevoia permanent să 
arate că își merită locul. Am 
observat-o transformându-
se frumos. Este mult mai 
încrezătoare în forțele 
proprii, mai selectivă și mai 
ascultătoare.”
Ruxandra Oprică, mentorul 
lui Lori  
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Rareș este cunoscut în toată școala pentru 

că dansează și joacă fotbal. Este membru al ansamblului 

de dansuri din cadrul școlii și fotbalist la Unirea Târlugeni. 

A câștigat o mulțime de concursuri cu ansamblul și 

meciuri cu echipa. Acesta poate fi unul dintre motivele 

pentru care Rareș are o mulțime de prieteni. La școală are 

note bune iar în ultimul an a obținut medii mai mari la 

toate materiile. La olimpiada de istorie și tradiții rome a 

ajuns la faza județeană unde a obținut nota 9,75.

Locuiește împreună cu părinții și cei cinci frați într-o casă 

cu doar două camere. Își dorește mai mult spațiu pentru 

el, iar părinții îi vor împlini cât de curând această dorință. 

Au strâns bani cu mare greutate iar acum construiesc o a 

treia cameră.  

Rareș Gozgar
Elev în clasa a VIII-a la Școala generală din Târlugeni, județul Brașov

“Rareș este un copil 
implicat și serios. Are 
rezultate foarte bune la 
toate materiile și primește 
apecieri din partea tuturor 
profesorilor. Își dorește 
foarte mult să-și continue 
studiile. Mi-a spus că vrea 
să devină profesor.”
Mihaela Taru, mentorul lui 
Rareș
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