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INTRODUCERE
Tema imigrarii si a fluxurilor de refugiati, atat de prezenta acum în realitatea europeana,
îndeamna autoritatile statale si comunitatile locale la reconsiderarea conceptelor, la dezvoltarea
politicilor si a practicilor de integrare. Alaturi de conceptul de coeziune sociala, echivalent ca
semnificatie, integrarea este definita ca o caracteristica a societatilor care sustin stabilirea unor
relatii intense si diverse între membrii, grupurile si comunitatile lor. Din aceasta perspectiva,
politica privind integrarea reflecta dimensiunea colectiva, asteptarile societatii, pe cand
procesul concret de integrare este unul individual, dependent pe de o parte de resursele si
strategiile de adaptare ale persoanei, pe de alta parte de deschiderea si oportunitatile oferite de
noul mediu.
In cadrul acestui proces complex, multidimensional – legal, economic, social si cultural,
accesul la educatie reprezinta un pilon esential al politicilor care se adreseaza nevoilor specifice
ale imigrantilor. Cercetarea noastra îsi propune sintetizarea informatiilor cu privire la
obstacolele economice, sociale, culturale, institutionale, educationale în calea integrarii copiilor
care provin din familii de refugiati si cautarea solutiilor pentru comunitatile scolare gazda.
Cercetarea are grup tinta delimitat la copiii de varsta scolara care beneficiaza de protectie
internationala – copii care provin din familii de refugiati sau care au solicitat acest statut si sunt
în etapa de evaluare a statutului lor.
In Romania, numarul solicitarilor de azil a cunoscut o tendinta ascendenta, iar previziunile
pentru perioada urmatoare indica mentinerea acesteia. Cererile de protectie internationala au
cunoscut o rata de aprobare de 73%, în 2016 (824 cereri aprobate din cele 1124 înregistrate,
din care: 590 de cereri au fost solutionate prin acordarea statutului de refugiat, iar alte 234 de
cereri au fost solutionate prin acordarea protectiei subsidiare, cei mai multi solicitanti de azil
provenind din Siria si Irak (conform Raportul de activitate al Inspectoratului general pentru
Imigrari, 2016).
Desi Romania nu se confrunta deocamdata cu un numar mare de copii si tineri aflati sub
protectie internationala, comparativ cu alte tari ale Uniunii Europene, educatia si integrarea lor
scolara necesita o atentie sporita argumentata prin:
•

dreptul la educație al fiecărui copil: educatia copiilor care provin din familii de refugiati
este la fel de importanta indiferent de numarul acestora si sunt necesare politici, resurse
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si metodologii adecvate; mai mult, conform datelor Inaltului Comisariat ONU pentru
Refugiati, unul din doi copii sau tineri refugiati nu sunt scolarizati (UNHCR, 2016);
•

abordarea proactivă: acest proiect de cercetare îsi propune sa creasca gradul de
expertiza în domeniul educatiei copiilor provenind din familii de refugiati, sa faciliteze
schimburile de bune practici între scolile care lucreaza cu acesti copii, în contextul
tendintei ascendente a cererilor de protectie internationala.

In momentul de fata, în tara noastra, exista prevederi legale si norme pentru scolarizarea
copiilor si tinerilor aflati sub protectie internationala. Serviciile suport oferite acestor copii
vizeaza facilitarea învatarii limbii romane. Procesul de integrare în comunitatea scolii si în
societate este însa mult mai complex, fiind nevoie de diferite actiuni de sprijin din partea
comunitatii (scolare, locale).
Abordarea noastra se va raporta la politicile si practicile europene privind cresterea coeziunii
sociale si valorifica experienta participarii Institutului de Stiintele Educatiei la proiectul
international pilot Democratic school governance for inclusion: a whole community approach,
realizat în parteneriat cu institutii din alte 5 tari europene (United Nations Association of Bulgaria,
National and Kapodistrian University, Atena, Grecia, Hungarian Institute for Educational Research
and Development, UNESCO Chair in Education for Democratic Citizenship and Human Rights,
Montenegro si “Educator”, Polonia), cu sprijinul Consiliului Europei si al Uniunii Europene. De
asemenea, proiectul de cercetare se coreleaza cu alte actiuni ale Institutului de Stiinte ale Educatiei
în domeniul educatiei pentru cetatenie democratica si drepturile omului, desfasurate în contextul
parteneriatului pe termen lung cu Consiliul Europei – proiecte pilot pentru formarea profesorilor
în acest domeniu, prevenirea violentei si educatia pentru diversitate, activitati de facilitare a
accesului la resurse didactice etc.
Dezideratul democratizarii obliga la o buna cunoastere a tuturor celor implicati, în cazul de fata
de la copii si familii vulnerabilizate profund de o dezradacinare fortata, la profesorii si specialistii
implicati în integrarea lor, la colegii de clasa si mai departe, la întreaga comunitate scolara si
extinsa. Atunci cand societatea se împarte în noi și ei, grupurile si institutiile sunt prinse fiecare
într-o capcana si este greu sa spui care dintre acestea este mai dificila: a strainului care are un lung
si dificil proces de adaptare într-un mediu adesea ostil sau a celor captivi în granitele stramte ale
angoasei de schimbare si ale intolerantei. Cercetarea si interventiile educationale realizate în
cadrul propus de noi au încercat să aducă împreună două lumi separate de inerente diferente.
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CAPITOLUL 1. UN CADRU CONCEPTUAL PENTRU
DEMOCRATIZAREA ȘCOLII

1.1

INCLUZIUNE PRIN GUVERNANȚĂ ȘCOLARĂ PARTICIPATIVĂ

Transformarea scolilor în sisteme incluzive din punct de vedere social presupune accentul pe justitia

sociala, respectul si recunoasterea eterogenitatii, abordarea critica si angajamentul fata de
producerea si utilizarea bunurilor colective. Asemenea calitati fundamentale ale valorilor
europene se confrunta, în multe cazuri, cu scepticismul si rezistenta, cu un proces adesea condus
de populism si grupuri sociale conservatoare.
Abordarea comunității extinse urmareste sa ridice capacitatea scolilor de a aborda, într-o
maniera durabila, o serie de probleme controversate care adesea divid comunitatea scolara.
Comunitatea extinsa poate asigura spatiul social al învatarii reciproc reflexive în sfera democratiei,
a tolerantei, a politicii de recunoastere si a incluziunii sociale. Asa cum exprima profesor dr. Evie
Zambeta de la Universitatea din Atena, „comunitatea extinsa” presupune ca scolile sunt
considerate „spații publice de implicare civică” care fac posibila „facilitarea democrației deliberative
și a incluziunii sociale” (Zambeta at al., 2017).
Mult discutat în zona filozofiei politice prin contributii importante ale unor autori ca
Rosenau sau M. Foucault, conceptul de guvernanta este menit sa înlocuiasca vechile caracteristici
ale guvernarii proprii statului autoritar. Prin guvernanta se încearca gasirea unor noi forme de
reglementare a actiunii sociale prin auto-organizare si mecanisme colegiale si sunt încurajati
actorii sociali sa-si exprime si sa negocieze propriile interese.
Un asemenea concept poate fi (si trebuie) extins si la nivelul unor subsisteme sociale cum
este scoala (sistemul educational), iar noua viziune asupra individului ca actor politic si social
trebuie sa se reflecte si în practica de guvernanta la nivelul scolii. Responsabile pentru asigurarea
conditiilor de coeziune sociala, scolile sunt chemate sa se reconstruiasca ele însele în scopul de a
asigura accesul tuturor grupurilor la productia si consumul unor bunuri simbolice si la resursele
oferite de educatie.
Denumirea de „comunitate extinsa” provine din raspunsul promotorilor ideii la întrebarea
cine sunt acei „altii” care trebuie sa fie implicati în procesul democratic, cine are dreptul sa
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abordeze probleme cum ar fi violenta în scoli sau includerea unor refugiati? Cine are dreptul de a
fi ascultat? In alti termeni, întrebarea este care sunt „partile interesate” importante în construirea
acelei comunități extinse a scolii? Si raspunsul vizeaza o extindere adecvata unei perioade de
globalizare si de fluxuri internationale de miscare cum este cea în care traim si în care cetatenia
nu mai este o baza suficienta de legitimitate în sustinerea guvernantei participative pentru ca
exclude o serie de straturi sociale si grupuri din randul populatiei de elevi, parinti si alti
stakeholderi. In plus, legitimitatea bazata pe cetatenie se limiteaza la viziunea centrata pe stat a
elaborarii politicilor (Heinelt, 2002, p. 27). Cu privire la chestiunea legitimitatii, Heinelt, citand pe
Schmitter (2002), sustine ca „persoanele/ organizatiile care ar putea fi invitate sau admise sa
participe ar trebui sa posede cel putin o calitate sau o resursa care sa le dea dreptul sa participe”.
El enumera în acest sens „titularii de drepturi, detinatorii de spatiu, detinatorii de cunostinte,
detinatorii de actiuni, detinatorii de interese si detinatorii de statut...” (ibidem). In plus, potrivit
lui Klausen si Sweeting (2005), guvernanta participativa se caracterizeaza prin relatii orizontale
între actorii sociali implicati si crearea de retele la nivelul comunitatii. Implicarea comunitatii
pune accentul pe nivelul grupului, în loc sa se concentreze asupra individului.
Aceasta implica un simt al comunitatii si al integrarii; pot exista mai multe tipuri de
comunitati, cum ar fi comunitatile de identitate, comunitatile teritoriale sau comunitatile de
interese (ibid, p. 218). Abordarea comunității extinse implica integrarea holistica a diferitilor
„detinatori” în guvernanta participativa care vizeaza relatiile orizontale si crearea de retele. In
acest sens, „comunitatea extinsa” este un termen umbrela pentru implicarea si angajarea întregii
comunitati în guvernarea scolara democratica; acest lucru ar implica în mod activ parti interesate
importante, cum ar fi profesorii, elevii, parintii si conducerea scolii. Mai important, aceasta
abordare subliniaza implicarea societatii civile în scoala, pentru a dezvolta practici de participare
civica si politica bazate pe relatii de încredere, cooperare si sprijin. Deschiderea scolii catre
comunitate sporeste angajamentul democratic atat al partilor interesate din scoala, cat si al
comunitatii si întareste angajamentul colectiv fata de principiile de baza ale coexistentei si
respectului democratic (Thomas, 2012; Bangs, Frost, 2012).
Prin urmare, pe baza celor mentionate mai sus, ar trebui sa urmarim o scoala deschisa si
democratica (Freire, 1994), care sa cuprinda abordarea întregului comunitar si sa se axeze pe
construirea unei culturi scolare democratice (prin educatie pentru cetatenie democratica si
educatie pentru drepturile omului), sa promoveze sentimentul civic de responsabilitate, împreuna
cu întelegerea interculturala si respectarea drepturilor omului.
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1.2. ȘCOALA ȘI VALENȚELE COMUNITĂȚII

Perspectivele comunitatii extinse si a guvernantei participative, punctate anterior, aduc în
atentie miza pe care legaturile în reteaua sociala le reprezinta pentru crearea unui „spatiu” al
comunitatii în care scoala e importat sa se situeze. Pe de alta parte, calitatea interrelatiilor,
respectiv nivelul de activism si forta acelor elemente care permit identificarea unui individ ca
parte din comunitate, reprezinta fundamentul unei comunitati reale, în cadrul careia scoala se
manifesta ca vector de adaptare la schimbare.
Potrivit lui Dorfman (1998, p. 5), majoritatea relatiilor între oamenii moderni sunt legaturi
pasive, adica relatii strict definite si delimitate de rolurile pe care le avem. De aceea exista putine
sanse de interactiune de exemplu între scoala/profesori sau directori si rolul profesional al
parintilor/locul lor de munca, desi întalnirile si schimbul de idei ar putea fi benefice în contextul
unei cresteri clare a nevoilor de cunoastere pentru a face fata complexitatii problemelor cu care
scoala se confrunta. De aceea, pastrarea responsabilitatii pe care o comunitate trebuie sa o aiba
pentru ea însasi presupune transformarea legaturilor pasive în legaturi active.
Dificultatea realizarii acestei schimbari a relatiilor este cu atat mai crescuta cu cat, într-o
societate cu o traditie comunitara slaba cum este cea romaneasca (Boia, 2017, Hitchins, 2013) ,
începe sa se instaleze o cultura a clientului/consumatorului (pasiv) de servicii (inclusiv
educationale), suprapusa pe formarea unei dependente de un numar tot mai mare de specialisti
care studiaza, evalueaza si propun solutii. Intr-adevar, cunoasterea si inovatia apartin
profesionistilor, însa studiile asupra marii majoritati a reformelor întreprinse în Statele Unite
menite sa dezvolte autonomia institutiilor educationale (implicit si autoguvernarea) nu au negat
faptul ca s-a produs o ameliorare în special la nivelul modelului de autoritate/management, însa
au afirmat ca aceste tipuri de schimbari (solutii venite din afara) nu au avut efectele asteptate la
nivelul teoriei si al pedagogiei practice, deci al rezultatelor elevilor (McGinn, 2000, apud. Taranu,
2009, p. 119). Cele mai bune efecte le-au avut scolile în care profesorii, împreuna cu reprezentantii
parintilor si ai comunitatii locale au fost activi în procesul decizional, participare care a generat
mobilizarea energiilor si a resurselor pentru a implementa solutiile propuse.
In încercarea de a construi modele de parteneriat între scoala si comunitate, sistemul
practicat în tarile din Nordul Europei favorizeaza cel mai bine participarea si interventia
comunitatii educative. Potrivit lui F. Ferrer (1996, apud. Taranu, 2009, p. 122), modelul comunitar
legitimeaza trei actori principali – administratia, profesorii si parintii, reuniti într-un consiliu
scolar cu putere de decizie pentru toate problemele scolii; consiliul profesoral are putere de
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decizie în probleme tehnice si pedagogice, iar directorul este reprezentantul comunitatii
educative. In cadrul acestui model exista un anumit echilibru al fortelor care tinde adesea sa se
încline în favoarea parintilor, categoria cea mai putin omogena si mai putin prezenta (ca timp) în
spatiul scolii, comparativ cu celelalte, mai usor de reprezentat.
Sigur, încercarea de a dezvolta un sistem functional din punct de vedere educativ într-o
comunitate extinsa nu poate eluda contextul specific – istoric, socio-cultural, politic si economic –
care, prin tipul, densitatea si intensitatea relatiilor interpersonale si interinstitutionale, dau
continutul autonomiei.

1.3. DE LA RESTAURARE LA INTEGRARE

Intr-un astfel de context, de altfel încercat de inerente contradictii interne, primirea si
integrarea grupurilor de imigranti creeaza o presiune majora pentru reconsiderarea acestor
relatii. Referindu-se explicit la comunitatile de imigranti1 sau migranti2, psihologul J.S. Greenberg
(1989, apud. Zani, Palmonari, 2003) descrie acest proces în termeni de provizorat pe termen lung,
o tranzitie socio-culturala prin adaptari si readaptari succesive care genereaza trei tipuri distincte
de angoase cu care se confrunta atat persoana în cauza, cat si familia sa/grupul din care face parte:
angoasa de persecutie, care face ca mediul sa fie perceput ca ostil, angoasa depresiva, datorata
costurilor ridicate ale migratiei pe toate planurile, angoasa de dezorientare, specifica intrarii întrun mediu strain si situatiilor de incertitudine. Pe de o parte procesul implica o dezvoltare a unor
caracteristici de personalitate marginala, dar, pe de alta parte, nu exclude, dimpotriva, favorizeaza
un efect de oportunism cultural (cf. J.S. Greenberg), care vine în sprijinul integrarii persoanei, cu
conditia ca mediul de primire sa fie suficient de stabil, iar timpul de tranzitie sa fie cat mai redus.
Daca în plus ne referim la copii, unde trauma dislocarii socio-culturale si alte traume fizice
sau psihice întalnite la refugiati3 pot fi accentuate de procesul separarii de parinti, atunci prezenta
familiei extinse/a altor persoane de atasament este vitala pentru procesul lor de rezilienta, alaturi
de factorii mentionati anterior (Vanore, 2015, p. 43-44).
Intr-o logica atat reactiva la aspectele conflictuale si probleme, dar si proactiva în sensul
dezvoltarii relatiilor si comunitatilor, practicile restaurative constituie un model de interventie ce
sustine în mod durabil procesul integrarii în scoli si comunitati mai largi a grupurilor vulnerabile
social, cultural, economic sau psihologic. Ted Wachtel (2012, p.1), presedintele International

persoane stabilite în altă țară decât cea de origine
persoane aflate în mișcare, în proces de tranziție către o țară de destinație
3 persoane care sunt silite să-și părăsească țara de origine pentru că viața le este pusă în pericol
1
2
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Institute for Restorative Practices, Europe, considera ca practicile restaurative sunt o stiinta
sociala aplicata care studiaza constructia capitalului social si crearea unei discipline sociale prin
învatare si guvernare participativa.
Domeniul practicilor restaurative reprezinta o zona de întalnire pentru teorii, studii si
practici, recunoscand si reunind termeni din diverse domenii precum sintagma „justitie
restaurativa” folosita în domeniul juridic, (Zehr,1990), termenul de „empowerment” (tradus ca
responsabilizare, abilitare, emancipare, autorizare, acordare de putere catre/împuternicire etc.)
folosit în asistenta sociala (Simon, 1994), „disciplina pozitiva” (Nelsen, 1996) sau „clasa
responsiva” (Charney, 1992) folosite în domeniile educational si cel al consilierii, sau conceptul de
„management orizontal” (Denton, 1998) din managementul organizational. Din ce în ce mai
numeroase, studiile privind eficienta si eficacitatea practicilor restaurative4 aduc dovezi de
îmbunatatire semnificativa a rezultatelor în zone cum sunt reducerea delincventei, violentei si
bullying-ului, optimizarea comportamentului uman în situatii de criza, întarirea societatii civile
prin consolidarea relatiilor interpersonale, furnizarea leadership-ului eficient, restaurarea
relatiilor si repararea prejudiciului.
Belinda Hopkins (apud. Brînzea, Seclaman, 2012, p. 59), autoarea metodei de analiza
restaurativa, afirma ca practicile restaurative creeaza un spatiu sigur de reflectie, care permite
regasirea sau construirea stimei de sine, responsabilizarea, implicarea efectiva a partilor pentru a
construi solutia cea mai potrivita, analizarea si întelegerea reciproca a seturilor de valori.
Caracterul profund reparatoriu se bazeaza pe aducerea împreuna a tuturor celor implicati, pe
exprimarea fiecaruia, inclusiv la nivel emotional, pe evitarea blamului si a stigmatizarii.
Interventiile constau în declansarea unui proces de constientizare a propriului comportament si
a impactului acestuia, concomitent cu internalizarea unor valori precum responsabilizarea si
repararea prejudiciului.
Utilizarea în scoala a acestor practici în mod formal (conform protocoalelor) sau informal,
spontan, conduce la dezvoltarea unui mediu restaurativ, cadru care favorizeaza în mod constant
constientizarea, empatia si responsabilitatea într-un mod care este de natura sa se dovedeasca
mult mai eficient în dezvoltarea potentialului individual si asumarea limitelor de comportament
decat practicile actuale bazate pe pedepse si sanctiuni (Wachtel, 2012, p. 10). Ele pot fi utilizate
eficient în sens preventiv sau reactiv cu implicarea comunitatii, în cercuri omogene (adulti/copii)

4

se pot consulta rapoarte de cercetare aici: http://www.euforumrj.org/publications/research-reports/
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sau eterogene pentru a scoate la lumina sau rezolva conflictele/problemele mocnite, pentru
primirea si integrarea noilor veniti, pentru luarea deciziilor si implementarea lor.
Schimbarile produse la nivelul relatiilor interpersonale si intra-institutionale/ierarhice
din scoala si comunitate, produc modificari în curriculum-ul clasei, initial în dimensiunea lui
implicita, subliminala, apoi explicit. Potrivit lui Bernstein (1990, p. 24), tipul de discurs pedagogic
influenteaza modul de transmitere a cunoasterii, astfel ca un discurs mai degraba interpersonal si
imaginativ, decat regulativ si instructional, va crea premisele elaborarii unui curriculum de tip
integrat, favorabil egalitatii sociale si implicit educationale. De altfel, autorul teoriei deficitului
cultural si al reproductiei societatii de catre scoala îsi relativizeaza afirmatiile initiale (legate de
faptul ca scoala este în relatie izomorfa cu societatea) si relaxeaza aceste raporturi: scoala ramane
în campul de forta al clasei dominante, însa la nivelul acesteia se produce o scindare ce afirma alt
tip de solidaritate, alte valori, alt discurs, favorabile integrarii si diferentei culturale.
Totusi, spune Bernstein, „migrarea” de la curriculum-ul de tip colectie (cunostinte izolate
si delimitate, specializare, ierarhizare, autoritate) la curriculum-ul de tip integrat (deschiderea
continuturilor, pedagogie vizibila, accent pe modul de a cunoaste, cooperare, participare) reflecta
o stare de criza morala a societatii în general, nu numai a institutiei scolare si nu starea ultimativa
a sistemului educational, care are tendinta fireasca sa creeze identitate de rol si stabilitate (deci
curriculum usor de controlat, de tip colectie).
In acest cadru conceptual, problematicile participarii si pluralismului cultural aduc în
atentie noi functii ale scolii, ignorate sau neasumate în mod traditional de scoala, în special în
planurile civic si cultural. Dimensiunile care pot asigura școlii un potențial considerabil de
dezvoltare pentru viitor, presupun luarea în considerare a doua directii: una a domeniului –
tehnico-economic, socio-uman, civic, cultural si educational, alta a nivelului de impact – individual,
institutional, comunitar, national si international/global (Cheng, 2000, apud. Taranu, 2009, p. 164168). Un inventar exhaustiv al functiilor scolii include:
Funcțiile tehnico-economice fac referire la impactul economic al educatiei în formarea
comportamentelor de dezvoltare si responsabilitate economica, precum si de satisfacere a
nevoilor tehnice pentru fiecare nivel de impact.
Funcțiile socio-umane se refera la impactul educatiei în planul dezvoltarii personalitatii
persoanei si al relatiilor sociale directe si indirecte, reale si virtuale, precum si cresterea
constiintei globale în spiritul eliminarii discriminarii nationale, regionale, rasiale si de gen.
Funcțiile în plan civic reflecta impactul sistemului educational asupra dezvoltarii societatii,
prin prisma provocarilor democratiei si armoniei la diferite nivele.
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Funcțiile culturale au în vedere contributia sistemului educational la transmiterea si
dezvoltarea culturala, însemnand dezvoltarea pe termen lung (durabila) a indivizilor,
comunitatii, societatii sau a întregii lumi, fapt ce reprezinta o mare provocare pentru
managementul educational la nivel local si organizational.
Funcțiile educaționale aduc în atentie educatia ca valoare în sine („comoara ascunsa”, cf.
Jacque Delors, Raportul UNESCO, 1996) si reflecta rolul politicilor în dezvoltarea si mentinerea
educatiei la diferite nivele. Importanta în crestere a învatarii de-a lungul întregii vieti pentru
dezvoltarea viitoare întareste rolul acestor functii.
Concentrarea îngusta sau accentul discriminatoriu pe unele domenii sau pe anumite nivele
este fireasca în absenta unei participari cu baza larga la nivelul societatii si de nedorit, daca ne
raportam la provocarile din ce în ce mai complexe pe care scoala e important sa le rezolve în
interesul copilului.
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CAPITOLUL 2. EDUCAȚIA COPIILOR BENEFICIARI AI
PROTECȚIEI INTERNAȚIONALE
ÎN CÂTEVA ȚĂRI EUROPENE
Valul de refugiati aparut dupa 2015 a supus tarile europene unei serioase si colective
provocari. Unele dintre aceste tari aveau deja o experienta anterioara cu privire la mecanismele
de primire, pregatire, integrare a refugiatilor/imigrantilor. Altele s-au confruntat pentru prima
data în acesti ani cu veniri masive de populatie din alte tari. Reactiile si politicile au fost adesea
diferite de la tara la tara.

Figură 1 - Cereri de azil în țările Europene (http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911)
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In prezentarile pe care le-am cuprins în acest capitol ne oprim mai cu seama asupra
aspectelor legate de accesul la educatie a copiilor refugiati în tari din toata Europa, începand cu
nordul (Norvegia, Danemarca) si pana în sud (Italia, Grecia) si trecand prin vest (Franta) si centru
(Germania si Ungaria).

2.1. NORVEGIA – COERENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ
Conform raportului Immigration and Immgirants 2015–2016, numarul de cereri de azil a
crescut la un nivel fara precedent în 2015. Acesta a fost de aproape trei ori mai mare decat în decat
anii precedenti, respectiv de la 5320 în 2006, la 11.480 în 2014 si chiar 31.145 în 2015.
Principalele tari de origine ale solicitantilor au fost Siria (peste 10.000 în 2015), Afganistan
si Irak. In ceea ce priveste numarul de solicitanti de azil minori neînsotiti, cifrele au variat în ultimii
ani (cf. tabelului 1), ajungand în 2015 la aproape 5.300. Tarile de origine ale unor asemenea
solicitanti sunt Afganistan, Eritreea, Siria, Somalia sau Etiopia.
Tabel 1 - Solicitări de azil: minori neînsoțiți 2006 – 2015 (cf. Thorud, E. et al. 2016, p. 36)

YANUL

2006

2010

2012

2014

2015

APLICATII

349

892

964

1204

5297

Începuturile legislative privind demersurile pentru aplicarea azilului în Norvegia s-au
înregistrat cu 9 ani în urma. Astfel, Actul Norvegian al Imigrării, 2008 (nr. 35) prevede criterii
generale pentru recunoasterea refugiatilor si serveste drept baza legala pentru relocarea
solicitantilor stabiliti de stat. Pe langa acest criteriu, exista si alte criterii suplimentare, printre
care mentionam: municipalitatile trebuie sa aiba capacitatea de a oferi facilitati si servicii
adecvate refugiatilor selectati; Norvegia acorda prioritate cazurilor de „femei si fete aflate în risc
de razboi”; în mod exceptional, solicitantii pot fi considerati refugiati, exclusiv pe baza unor
consideratii umanitare puternice, de exemplu în cazul în care un refugiat are un membru al
familiei însotitor de alta nationalitate si fara nevoi de protectie etc.
In ceea ce priveste procesul de identificare și de selecție, în fiecare an, Parlamentul
norvegian aproba numarul refugiatilor care vor fi relocati, precum si nationalitatile si regiunile
din care vor fi selectati de catre institutiile abilitate. Norvegia selecteaza aproximativ 870 de
refugiati pe an prin intermediul misiunilor de selectie efectuate de Directia Norvegiana de Imigrari
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(The Norwegian Directorate of Immigration /UDI)5 si Directia pentru Integrare si Diversitate ( The
Directorate of Integration and Diversity/IMDi)6 si aproximativ 250 de refugiati pe baza dosarului
depus de UNHCR. Directia pentru Integrare si Diversitate este responsabila pentru plasarea
refugiatilor în municipalitati, iar participarea municipalitatilor la primirea refugiatilor este
voluntara. Prin urmare, atunci cand municipalitatile sunt de acord cu primirea refugiatilor, devine
responsabilitatea lor de a primi refugiatii la sosirea în Norvegia.
Durata medie de procesare este de 4,5 luni de la decizia de sosire a refugiatilor selectati prin
intermediul misiunilor de selectie. In ceea ce priveste obtinerea unui permis de sedere permanent,
acestia pot sa-l solicite dupa trei ani de rezidenta legala în Norvegia si trebuie sa dovedeasca
finalizarea cursului de introducere „în Norvegia”, iar cetatenia o pot solicita dupa sapte ani de
rezidenta legala în tara. Municipalitatile sunt obligate sa ofere migratilor si refugiatilor pe care îi
primesc servicii de integrare. Aceste servicii includ asistenta medicala, educatia copiilor, locuintele
corespunzatoare, formarea profesionala si sprijinul pentru ocuparea fortei de munca.
Norvegia pare sa fie singura tara din Europa în care ONG-urile sunt încurajate sa ofere
consiliere guvernului în cadrul procesului de planificare a alocarii anuale a cotelor si în procesul
de selectie. Un astfel de ONG este The Norwegian Refugee Council (https://www.nrc.no).

Sistemul de educație și formare7
In Norvegia, educatia este obligatorie pentru copiii cu varste cuprinse între 6 si 16 ani
(clasele I – a X-a) si se realizeaza în scoala numita Grunnskole sau Ground-school. Au fost adoptate
acte normative care prevad masuri educative pentru integrarea copiilor refugiati sau ai caror
parinti cer azil8. Actul legislativ pentru Gradinite (Kindergarden Act 2005) este reglementat printrun plan cadru (Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergardens)9 care ofera orientare
privind valorile, continuturile, sarcinile, precum si descrierea rolului social. Copiii familiilor care
solicita azil nu au dreptul la un loc de gradinita pana cand cererea de azil a fost aprobata, iar familia
are o adresa permanenta într-o municipalitate. Cu toate acestea, copiii care locuiesc în centre de

5UDI:

https://www.udi.no/en/
The Norwegian Directorate of Immigration: http://www.nyinorge.no/en/Ny-i-Norge-velg-sprak/Newin-Norway/Useful-information/Public-agencies/The-Norwegian-Directorate-of-Integration-andDiversity/
7 Alte institutii conexe cu aceasta sunt: învatamantul superior (eng. Higher Education); recunoasterea
calificarilor (eng. Norwegian Agency for Quality Assurance in Education NOKUT); Directia pentru Educatie si
Formare (eng. Directorate for Education and Training) si Centrul National pentru Educatia Multiculturala.
(eng. National Centre for Multicultural Education).
8 În Norvegia, copiii care au împlinit vârsta de un an nu mai târziu de sfârșitul lunii octombrie în anul în care
a fost solicitat un loc la grădiniță, au dreptul la grădiniță. Vârsta școlară obligatorie este de șase ani.
6

9

Planul-cadru a fost revizuit în timpul iernii 2016/2017, iar acest plan a intrat în vigoare din august 2017.
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azil pot intra în gradinita daca sunt locuri disponibile în municipalitatea unde se afla centrul de
cazare. La celelalte niveluri de educatie, Legea învatamantului din Norvegia (Education Act 1998)
precizeaza:
•

copiii si tinerii sunt obligati sa urmeze învatamantul primar si secundar inferior,
iar dreptul la acest învatamant se aplica atunci cand acesti copii locuiesc în
Norvegia pentru o perioada mai lunga de trei luni. Obligatia de a frecventa
învatamantul primar si secundar inferior începe îndata ce au primit resedinta.
Aceste reguli se aplica fiecarui copil, inclusiv copiilor solicitantilor de azil,
minorilor neînsotiti care cauta azil sau celor care stau ilegal pe teritoriul tarii;

•

elevii care participa la învatamantul primar si secundar inferior si care cunosc o
alta limba decat limba norvegiana sau Sami, au dreptul la o educatie adaptata în
limba norvegiana, pana cand sunt suficient de competenti sa participe la instruirea
obisnuita; acesti elevi au, de asemenea, dreptul la instruire în limba materna, la
predare bilingva sau amandoua;

•

dreptul la învatamantul primar si secundar inferior este conditionat de un permis
de sedere pentru Norvegia. Cei care au peste varsta scolara obligatorie si care se
afla în mod legal în Norvegia în asteptarea unei decizii cu privire la cererea lor de
azil, au totusi dreptul la studii primare si secundare inferioare atunci cand au sub
18 ani si este probabil ca vor ramane în Norvegia mai mult de trei luni. Cei care se
afla în Norvegia în mod legal în asteptarea unei decizii privind cererea lor de
permis de sedere si care au împlinit 18 ani în cursul acelui an scolar, au dreptul sal finalizeze. Pentru cei carora li se refuza un permis de sedere, dreptul la
învatamantul primar si secundar inferior se aplica pana la data deciziei finale de
refuz.

•

autoritatea locala poate organiza programe educationale speciale (pentru
învatamantul primar, secundar inferior si chiar pentru învatamantul superior) în
grupuri, clase sau scoli separate, pentru minorii sositi recent. Programul
educational respectiv poate dura pana la doi ani si permite abateri de la
curriculum-ul oficial, în masura în care se considera necesar pentru asigurarea
nevoilor elevului. Deciziile în temeiul acestei sectiuni necesita consimtamantul
elevului sau al parintilor/tutorelui acestuia.

Cursantii care au dreptul la o educatie adaptata în limba norvegiana sunt eligibili pentru
formare centrata pe Curriculum-ul Norvegian de bază pentru minoritățile lingvistice (Basic
Norwegian for Language Minorities). Predarea bazata pe acest curriculum este menita sa
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promoveze educatia adaptata în conformitate cu reglementarile actuale din Legea învatamantului
si sa garanteze nevoia minoritatilor lingvistice de predare speciala în limba norvegiana. Scoala
decide daca predarea limbii materne va fi realizata în conformitate cu curriculumul pentru limba
de baza norvegiana pentru minoritatile lingvistice sau daca va fi adaptata în cadrul curriculumului obisnuit în limba norvegiana.
Curricula de baza pentru minoritatile lingvistice reprezinta un plan de tranzitie care va fi
utilizat numai pana cand elevii vor putea urma învatamantul în conformitate cu curriculumul
obisnuit în limba norvegiana. Curricula este orientata spre nivel si nu este legata de varsta. Inainte
de începerea procesului se ia o decizie pentru fiecare elev, cu privire la nivelul din planul de
învatamant care va servi drept punct de pornire. Unul dintre obiectivele principale pentru
instruirea în limba norvegiana este dezvoltarea încrederii lingvistice si a stimei de sine. Predarea
trebuie sa promoveze dezvoltarea personala prin limba norvegiana, astfel încat elevilor sa li se
permita sa urmeze regulat cursuri de alte discipline predate în limba norvegiana. De aceea,
predarea trebuie privita în legatura cu instruirea oferita în alte discipline si în legatura cu
curriculum-ul pentru limba norvegiana.
La nivel national au fost dezvoltati o serie de descriptori pentru fiecare domeniu: activitati
lingvistice, competente lingvistice, competente sociolingvistice, competente pragmatice si
activitati metalingvistice. In ceea ce priveste prevederile pentru evaluarea finala, aceasta se
realizeaza cand elevii si-au atins obiectivele de la nivelul 3 al curriculei; nu se indica nici o nota
minima de evaluare. Evaluarea elevilor se realizeaza de catre Agentia Norvegiana pentru
Asigurarea Calitatii în Educatie (NOKUT), care a derulat un proiect pilot de succes cu intentia de a
testa noua metoda de evaluare a calificarilor refugiatilor: pașaportul calificărilor pentru refugiați
NOKUT.
La Colegiul Universitar Oslo si Alershus din Norvegia (HiOA) sunt oferite cursuri de
pregatire pentru profesori pe doua niveluri, clasele I – a VII-a si a V-a – a X-a, cursuri de
perfectionare si cursuri ca parte a unui program de master. Unitatile includ o introducere în
multilingvism ca fenomen, diferentele potentiale dintre învatarea limbii engleze ca a doua si a treia
(sau ulterioara) limba si predarea limbii engleze în diferite clase.
Au fost dezvoltate diverse campanii sau proiecte la nivel national pentru a asigura o mai
buna integrare a acestui grup tinta. Vom mentiona doar cateva: Concursul EduApp4Syria:
Guvernul Norvegian a lansat un concurs de inovare pentru a-i învata pe copiii refugiati sirieni sa
citeasca; locuri de munca platite pentru perioada verii (4 saptamani) pentru minorii neînsotiti din
municipiul Vadsø; salariul este platit de serviciul pentru refugiati (Flyktningtjenesten); Programul
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de orientare culturala norvegiana ce include cursuri care dureaza patru zile pentru adulti (16 ani
si peste) si doua zile pentru copii (8-15 ani).

2.2. EDUCAȚIE PENTRU TOȚI – STRATEGII DANEZE
Danemarca este o tara în ascensiune, o economie puternica cu sisteme de educatie si
asistenta sociala foarte bine dezvoltate si axate pe nevoile beneficiarilor; acest lucru a facut din
Danemarca o destinatie pentru imigranti de-a lungul timpului. Numarul acestora a înregistrat
cresteri masive înca înainte de primul razboi mondial si a continuat în a doua jumatate a secolului
XX, imigrantii fiind de origine atat europeana, cat si non-europeana. Convenția de la Geneva, care a
încurajat acordul pentru azil, a determinat cresterea numarului de imigranti atat în Danemarca,
cat si în alte tari europene (Wadesnjo, 2000).
Chiar daca migratia masiva a refugiatilor din zonele de razboi ale Africii si Asiei catre
Europa din ultimii trei ani reprezinta o provocare serioasa pentru societatile si guvernele
europene, Danemarca sustine politica europeana de integrare a refugiatilor, realizand diverse
demersuri în acest scop pe plan social, economic si educational.

Context socio-politic
In perioada 2014–2017, Danemarca primeste un numar considerabil de imigranti, cu
precadere refugiati din zona de razboi Siria.
In anul 2015 s-a înregistrat cel mai mare influx de imigranti, respectiv cel mai mare numar
de permisii de rezidenta acordate acestora. Conform serviciului danez pentru imigranti, în anul
2015, 84.693 de permisii de rezidenta au fost eliberate, de acestea beneficiind sirieni (12.785),
romani (6.385), polonezi (6.019), americani (4.302), indieni (4.012) etc. Aceasta situatie a
provocat dificultati cu privire la organizarea procesului de integrare ( Danish Immigration Service,
2016)
Pentru imigrantii din afara Uniunii Europene si a Spatiului Schengen, statul danez ofera
patru posibilitati prin care acestia pot deveni rezidenti în Danemarca:
•

pentru munca (interni, schimb de angajati între companii, transfer de angajati în
cadrul companiilor etc.);

•

pentru educatie (copii care vin cu parintii si urmeaza scoala obligatorie sau
aplicantii pentru studii universitare);
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•

azil (persoane venite din zone de razboi, de calamitate naturala etc.);

•

reunificarea familiei (daca o ruda de gradul întai are permis de rezidenta va primi
si cel care solicita reunificarea familiei) (Danish Immigration Service, 2016).

Figura 2. Cereri pentru azil în Danemarca ( Michala Clante Bendixen, 2016)

Cea mai mare parte a refugiatilor care au ajuns în Danemarca au primit permis de
rezidenta în urma solicitarilor de azil. Procedurile privind eligibilitatea si procesul acordarii
azilului sunt reglementate de Codul Metodologic pentru Straini, care urmareste directiile de
actiune ale politicilor europene stabilite prin Regulamentul de la Dublin din 2003. De procesarea
cererilor pentru azil si de sustinerea integrarii refugiatilor în societatea daneza se ocupa Serviciul
de Imigrare Danez, municipalitatile si Crucea Rosie Daneza, sub coordonarea Ministerul
Refugiatilor, Imigrantilor si Integrarii.
In procesul de gestionare a aplicantilor pentru azil, copiii au statut diferit, urmand
proceduri specifice. Astfel, copiii însotiti de parinte/parinti sau de un adult vor primi azil în cazul
în care însotitorii acestora sunt eligibili, iar minorii fara însotitori parcurg procesul amintit
anterior pentru a obtine azil (Rydin et. all, 2010). Pe durata procesarii solicitarilor, dar si dupa ce
au fost acceptati, minorii sunt cazati în centrele de azil gestionate de municipalitati cu sprijinul
Crucii Rosii Daneze. La sfarsitul anului 2016 erau în functiune 94 de centre de azil în 41 de
municipalitati (Danish Immigration Service, 2016).

Sistemul de educație și formare
Dupa ultimul val de imigranti, procentul acestora în populatia statului danez a depasit
pragul de 10%, conform Bancii Nationale, astfel, s-a intensificat nevoia de integrare functionala si
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productiva a refugiatilor în societatea daneza. Pentru atingerea acestui obiectiv s-a pus accent pe
educatie, Danemarca alaturi de majoritatea tarilor europene stabilind directii de actiune privind
educatia refugiatilor, cu accent pe competentele de comunicare în limba tarii gazda, în limba
engleza, competente de baza în stiinte, matematica si utilizarea tehnologiilor informatice
(Education and Training Monitor 2016). Prima forma de educatie la care au acces atat minorii, cat
si adultii este un curs ce ofera elemente introductive ale limbii si societatii daneze.
Copiii cu varste cuprinse între 6 si 17 ani beneficiaza de cursurile unor scoli (en., reception
schools) coordonate de Crucea Rosie Daneza pentru a îi sustine în deprinderea abilitatilor de baza
necesare integrarii cu succes în scoala si societatea daneza. In functie de varsta copiilor, clasele
sunt organizate astfel:
•

clase M0 pentru copii cu varste cuprinse între 5 si 7 ani;

•

clase MI pentru copii cu varste cuprinse între 7 si 9 ani;

•

clase MII pentru copii cu varste cuprinse între 9 si 13 ani;

•

clase MIII pentru copii cu varste cuprinse între 13 si 17 ani;

•

clase M Alfa pentru copii cu varste de peste 9 ani care nu au urmat nicio forma de
învatamant în tara de origine.

Repartizarea în clase se realizeaza în urma unei discutii la care participa reprezentanti ai
centrului, un consilier pentru integrare, parintii/adultii însotitori, copilul si un translator (în cazul
în care parintii si/sau copiii nu vorbesc limba daneza sau engleza) si a evaluarii competentelor
copilului pentru disciplinele daneza si matematica (Danish Immigration Service, 2016)
Pentru a facilita accesul la educatie, copiii care au fost distribuiti în scolile din afara
municipalitatii în care locuiesc, vor primi suport financiar pentru deplasarea cu autobuzul sau
trenul; de asemenea materialele necesare studiului sunt oferite gratuit.
Clasele sunt formate din aproximativ 12 copii, fiecare clasa avand trei profesori care tin
cursurile, dintre acestia cel putin doi fiind specializati în predarea limbii daneze. Pentru sustinerea
învatarii limbii daneze se studiaza si alte discipline din curricula daneza, adaptate pentru nivelul
de varsta si de competente al elevilor. Acest lucru va usura procesul de tranzitie catre scoala de
masa si va facilita deprinderea de abilitati de baza necesare integrarii si adaptarii la ritmul de
predare-învatare din scoala. Momentul oportun pentru realizarea acestei tranzitii se identifica cu
ajutorul evaluarilor regulate (GFU Silkeborg, 2016).
Pentru a sustine învatarea limbii daneze, dar si pentru a atenua impactul cultural, s-a
încercat facilitarea învatarii prin predarea acesteia în limba de origine a copiilor; însa nu
întotdeauna s-a reusit, deoarece existau perioade în care erau copii de 14 nationalitati diferite
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într-o scoala. Cum obiectivul final este acela al integrarii în scoala de masa a copiilor, a fost
important ca practica din aceste scoli sa se ghideze dupa filosofia pedagogiei daneze în care se
urmareste abilitarea pentru viata, facilitarea unor experiente pentru învatarea prin practica si
cultivarea respectului pentru oameni si natura.
In majoritatea municipalitatilor daneze scolile pentru copii refugiati functioneaza
împreuna cu centrele de limba daneza si de dezvoltare profesionala pentru tineri si adulti. In
Danemarca acestea sunt numite GFU; cursurile pentru tineri si adulti se deruleaza si în cadrul
centrelor de azil. Ca si în cazul copiilor, se pune accent pe deprinderea abilitatilor de comunicare
în limba daneza.
Pe durata cursurilor de limba daneza, GFU-urile ofera cursuri specializate pe domeniul în
care lucrau sau studiau tinerii si adultii în tara de origine, cursuri de dezvoltare personala si
sesiuni de consiliere pentru cei care doresc sa urmeze cursuri universitare. Dupa deprinderea
abilitatilor de întelegere si utilizare a limbii, acestia pot beneficia de programe de internship
platite/gratuite, programe de studii universitare sau pot intra pe piata muncii sub coordonarea
specialistilor din centru (Danish Immigration Service, 2016)
In ultimii ani, atat în Danemarca, cat si în alte tari s-au realizat demersuri în facilitarea
accesului la studiile universitare si sustinerea studentilor refugiati în vederea accesului la educatie
în domeniul de studiu din tara de origine. Aceste initiative sunt sprijinite de organizatii
nonguvernamentale precum Borderless Jigher Education for Refugees, care ofera studentilor
refugiati acces la educatie de tip ”blended learning” cu ajutorul unei platforme de învatare on-line
si a posibilitatii de organizare a grupurilor de studiu cu specialisti. De asemenea, inclusiv
institutiile educationale de stat ofera astfel de posibilitati, Universitatea din Copenhaga fiind una
dintre universitatile europene ce a deschis portile pentru refugiatii care au primit azil politic
(Vioreanu, 2017).
Pe langa universitati, numeroase ONG-uri si-au oferit ajutorul pentru sustinerea
refugiatilor atat financiar, social, cat si educational. Cel mai mare ONG dedicat ajutarii refugiatilor,
atat a celor ajunsi în Danemarca, cat si a celor aflati în alte zone ale lumii, este Danish Refugee
Council care, în parteneriat cu alte ONG-uri si cu municipalitati, ofera cursuri în limbi orientale sau
în limba engleza. Aceste cursuri sunt diverse, de la cursuri pe diferite specializari la cursuri de
dezvoltare a abilitatilor personale si sociale.
Pentru a forma personal pregatit sa gestioneze grupele de copii, tineri sau adulti sa sustina
procesul de învatare si dobandire de competente si sa faciliteze incluziunea copiilor, odata cu
transferul în scoala de masa, colegiile si universitatile daneze au introdus cursuri de formare în
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aceasta directie. Universitatea Pedagogica Daneza, Universitatea din Aarhus, Colegiile
profesionale (de exemplu VIA University College) si centrele de formare continua coordonate de
municipalitati au introdus cursuri de predare a limbii daneze ca a doua limba pentru copiii
bilingvi, cursuri de parteneriat scoala – familie si cursuri de comunicare interculturala. De
asemenea, pentru sustinerea practicienilor dar si a formarii initiale, colegii profesionale precum
VIA University College ofera în spatiul on-line materiale suport pentru desfasurarea activitatilor
cu diferite grupuri tinta (Jessen, Montgomery, 2010).
La integrarea sociala si dezvoltarea de abilitati a noilor sositi ia parte si mediul privat din
Danemarca. Diverse firme ofera, pe langa ofertele de internship prezentate anterior, si cursuri de
formare. Microsoft Danemarca a organizat un eveniment numit Job/CV Caffe în care imigrantii cu
abilitati înalte au fost invitati sa ia parte la sesiuni de formare profesionala si consiliere pentru
angajare. (Microsoft, 2017).
Atat politicile de gestionare, cat si oferta educationala a statului danez pentru imigrantii
veniti din zonele de razboi sunt în continua dezvoltare, încercand sa implice cat mai multi actori
precum: organizatiile nonguvernamentale, membri ai societatii civile si chiar centre de cercetare
sociala si educationala pentru a calibra practicile si a le pune în concordanta cu nevoile
beneficiarilor, dar si cu valorile si expectatiile societatii daneze.

2.3. CU PORȚILE DESCHISE – CONTEXTE ȘI PRACTICI GERMANE
Germania este una dintre tarile europene care a cunoscut un aflux considerabil de
imigranti de-a lungul timpului, fiind a doua destinatie preferata de acestia, dupa Statele Unite ale
Americii. Germania a cunoscut o crestere economica substantiala în perioada anilor ‘60, lucru care
a determinat „importul” de forta de munca din tari precum Italia, Grecia, Iugoslavia sau Portugalia.
In perioada urmatoare, situatia economica a Germaniei a atras milioane de imigranti de origini
est-europene si non-europene, iar cu ultimul val de refugiati din zona de razboi Siria, pe teritoriul
Germaniei se afla astazi peste 10 milioane de imigranti, reprezentand aproximativ 12% din
populatia tarii (Destatis, 2017).
Cea mai mare parte a imigrantilor sositi în Germania în perioada 2014–2017 sunt refugiati
din zonele de razboi ale Africii si Asiei de sud.
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Figura 3. Număr de refugiați în Germania (Biroul Federal pentru Migranți și Refugiați al Germaniei,
2017)

Figura 3. Număr de refugiați în Germania. Sursă – Biroul Federal pentru Migranți și Refugiați al Germaniei, 2017

Din punct de vedere legislativ, situatia refugiatilor este reglementata în Germania de
modificarea articolului 16a din Legea Fundamentală, de Conventia din 1951 precum si de
Protocolul din 1967 privind statutul refugiatilor (Federal Office for Migration and Refugees, 2016).
Dintre tarile europene, Germania a fost cea care a primit cel mai mare numar de refugiati,
aproximativ un milion si jumatate în perioada 2015–2017. In perioada 2014–2017, în Germania
au ajuns aproximativ 400.000 de copii cu varste de pana la optsprezece ani (Federal Office of
Migration and Refugee, 2017). Data fiind situatia, Germania se afla în fata unei provocari, aceea de
a include functional si productiv noul val de imigranti. Un pas important în aceasta directie îl
reprezinta facilitarea accesului la educatie. Dreptul la educatie este unul fundamental, pe care
Germania îl respecta pentru toti imigrantii, indiferent de origine, facilitand servicii educationale
copiilor, tinerilor cat si adultilor.

Sistemul de educație și formare
Copiii

care

nu

vorbesc

limba

germana urmeaza

cursurile

unei

clase

numita

Willkommensklassen pentru a dobandi cunostinte de baza despre cultura si limba germana. Aceste
clase sunt extensii ale centrelor de azil, ale municipalitatilor sau scolilor, iar modul de organizare
a acestora este dependent de context si resurse. Germania se afla în plin proces de dezvoltare
curriculara pentru aceste clase, în prezent cursurile desfasurandu-se sub incidenta programei
pentru predarea limbii germane ca limba straina. Clasele, cu maxim 15 elevi, sunt organizate în
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general în functie de nivelul de competenta de comunicare în limba germana, copiii fiind de varste
diferite, însa organizarea acestora difera de la o regiune la alta (Cornelsen, 2017).
Datorita numarului mare de copii si tineri de varsta scolara ajunsi în Germania în ultimii trei
ani, a existat o mobilizare generala a scolilor, ONG-urilor si a institutiilor private implicate în
educatie pentru realizarea de materiale necesare predarii limbii germane ca limba straina. Un bun
exemplu este platforma pentru limba germana ca limba straina (http://daf.com) care ofera
resurse metodologice, fise de lucru si repere pentru profesori, avand de asemenea sectiuni cu
exercitii practice grupate în functie de varsta, dedicate celor care învata (DAF, 2017).
Pentru sustinerea învatarii limbii germane, mai multe scoli desfasoara workshop-uri de
dezvoltare a abilitatilor personale si sociale precum si vizite în scolile de masa unde au loc
activitati creative în colaborare cu copii din aceste scoli, cu scopul de a sustine procesul de
integrare si incluziune în scoala de masa. De asemenea, în procesul de predare a limbii germane,
profesorii faciliteaza dezvoltarea de diverse alte competente si abilitati precum utilizarea
tehnologiilor informatice sau întelegerea semnelor de circulatie.
Transferul catre scoala de masa se realizeaza atunci cand elevii au ajuns la o competenta de
comunicare în limba germana echivalenta cu nivelul B1, acesta fiind determinat prin evaluari
regulate. Tinerii eligibili pentru învatamantul obligatoriu pot alege, în functie de oferta, sa urmeze
o scoala vocationala. Dupa integrarea în sistemul de învatamant, pentru a facilita adaptarea si
recuperarea unei eventuale discordante între nivelul clasei si nivelul copilului aflat sub protectie
internationala, scoala ofera programe de interventie individualizate (Cornelsen, 2017).
Tinerii cu varste de peste 17 ani si adultii solicitanti de azil au obligatia, conform legii germane,
de a urma cursuri de integrare cu ajutorul carora dobandesc abilitati de comunicare în limba
germana si acumuleaza cunostinte despre cultura, legile si modul de viata din Germania. Aceste
cursuri dureaza în medie 700 de ore si se finalizeaza cu un examen. Odata dobandita capacitatea
de a comunica în limba germana, tinerii si adultii pot accesa piata muncii sau pot urma cursurile
unei universitati.
Pe durata cursurilor, tinerii si adultii beneficiaza de consiliere vocationala pentru a sustine
integrarea pe piata muncii si/sau continuarea studiilor. De asemenea, în ultimul an s-au realizat
demersuri legislative si metodologice în Germania pentru evaluarea si recunoasterea abilitatilor
dobandite de refugiati în tarile de origine, chiar daca acestia nu mai au documente care sa ateste
acest lucru (Education and Training Monitor, 2016).
Nevoia de forta de munca specializata pe care Germania o resimte în ultimii ani din cauza
îmbatranirii populatiei, a determinat sistemul de învatamant superior sa organizeze oferte
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educationale variate pentru imigranti. O mare parte din universitatile germane (Universitatea din
Leipzig, Universitatea din Berlin si Universitatea din Munich) si-au deschis portile pentru tinerii
si adultii refugiati (care au primit permis de rezidenta), oferindu-le acestora cursuri de limba,
consiliere vocationala si beneficii în campusuri (Study in Germany, 2017).
In sprijinul integrarii functionale a refugiatilor au venit atat ONG-urile (Consiliile regionale
pentru refugiati, Asociatia federala a minorilor refugiati neînsotiti, Tineretul fara frontiere), cat si
mediul privat (în special firmele mici si mijlocii), influxul de imigranti fiind o oportunitate de
dezvoltare si o sursa de forta de munca proaspata pentru firmele germane (Pommereau, 2016).
Pe parcursul ultimilor trei ani s-au desfasurat numeroase proiecte din fonduri nationale,
europene precum si ale mediului privat, pentru a facilita servicii educationale noilor veniti, dat
fiind faptul ca aproximativ 65% dintre acestia au varste de pana în 30 de ani. Un proiect de impact
a fost derulat de zona ONG, numit Școala pentru toți care a avut ca scop sustinerea facilitarii de
servicii educationale copiilor si tinerilor care se afla în asteptarea raspunsului pentru solicitarea
pentru azil (care dureaza în medie 3 luni) (Asylum Information Databse, 2017). Tot din proiecte
s-au desprins si cele mai bune elemente de buna practica dintre care amintim manualele de limba
germana pentru straini, aplicatii pentru telefon si site-uri educationale pentru imigranti (de
exemplu, Aplicatia Duolingo care ofera curs de limba germana pentru vorbitorii de limba araba si
www.goethe.de, un site cu interfata în limba araba, franceza si engleza, care ofera materiale
educationale atat pentru profesori cat si pentru cursanti).
De asemenea, numeroase institutii de formare din mediul public si privat au derulat proiecte
care au vizat formarea profesorilor pe directii precum predarea limbii germane ca limba straina,
gestionarea grupurilor interculturale, facilitarea incluziunii etc. In ultimii trei ani, corpul
profesoral a fost suplimentat cu peste 20.000 de noi profesori, angajarea acestora alaturi de
formare, facilitarea spatiilor si a materialelor educationale vor costa Germania zeci de miliarde de
euro în urmatorii ani.
Este important de specificat ca o asemenea situatie, atrage dupa sine dificultati si provocari.
Fiind un proces pe termen lung, necesita o adaptare a sistemului de educatie si a metodologiei de
gestionare a imigrantilor la starea de fapt, precum si o uniformizarea a acesteia la nivel national,
pentru o coerenta cat mai mare privind practicile educationale si competentele dobandite de
imigrantii care au parcurs acest sistem.
Ca o concluzie, putem spune ca Germania se afla în fata unei mari provocari atat de ordin
legislativ, educational, cat si social, însa si în fata unei mari oportunitati de revitalizare a fortei de
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munca, de îmbogatire culturala si sociala, acestea putand fi atinse cu o gestionare eficienta, axata
pe dezvoltare prin educatie si nu numai.

2.4. FRANȚA – UN DREPT SAU O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE?
Conform datelor UNHCR (2017), aproape jumatate dintre refugiati au sub 18 ani, fapt care
pune o presiune uriasa pe sistemele de educatie si formare. Educatia si formarea profesionala
afecteaza major sansele de integrare socio-economica, indiferent ca ne referim la posibilitatea
întoarcerii ulterioare în tara de origine sau la integrarea în tara gazda. In oricare dintre situatii,
competentele, valorile si atitudinile actualilor solicitanti de azil le vor influenta viitorul în mai
mare masura decat alti factori.
Analiza masurii în care sistemele europene de educatie reusesc sa ofere imigrantilor sanse
la un învatamant de calitate nu ofera date încurajatoare. Datele PISA 2012 si 2015 arata decalajul
între performantele elevilor care provin din medii dezavantajate fata de medie, precum si
performantele scazute ale elevilor care reprezinta prima generatie de imigranti din familia lor, în
comparatie cu performantele elevilor care sunt a doua generatie de imigranti sau cu cele ale
elevilor non-imigranti (OECD, 2015)
De asemenea, datele PISA masoara sentimentul apartenentei elevilor la scoala lor. Unele
tari precum Spania, Finlanda, Olanda reusesc sa creeze elevilor din prima generatie de imigranti
sentimentul apartenentei la scoala, pe cand Franta sau Belgia nu. Esecul Frantei în crearea
sentimentului de apartenenta poate fi explicat prin tendinta de discriminare a copiilor imigranti
si de nerespectare a principiului fundamental al egalitatii, aspecte semnalate recent de cercetatori.
(Moguerou si Primon, 2016)
In 2016, numarul persoanelor care au primit azil a crescut cu 12,9% fata de 2015. Au fost
înregistrate 85.244 de solicitari de azil (exceptand copiii), 91,36% fiind solicitari de la persoane
care nu au depus anterior cereri de azil în Franta. Rata de acordare a statutului de protectie
internationala a fost de aproximativ 31%. Solicitantii de azil au provenit predominant din Sudan,
Afganistan, Haiti, Albania, Siria, Congo.
Modul de înregistrare a datelor din cererile de azil nu permitea monitorizari riguroase,
însa noua lege a azilului adoptata în 2015 a introdus proceduri noi, care vor permite obtinerea mai
multor date statistice si, de asemenea, monitorizarea situatiei minorilor. Conform datelor
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disponibile pentru 2016, se estimeaza ca aproximativ 19.900 de minori au însotit solicitantii de
azil (AIDA, 2016).
Din punct de vedere legal10, copiii solicitanti de azil cu varsta între 6 si 16 ani au aceleasi
drepturi la educatie ca si ceilalti. Accesul la educatie pentru acest segment de varsta este
reglementat întrucat corespunde învatamantului obligatoriu. Pentru intervalul 16–18 ani
posibilitatea înscrierii la o scoala publica este incerta întrucat, fiind vorba despre un segment de
învatamant post-obligatoriu, scolile nu sunt obligate sa asigure un loc fiecarui tanar. Mai mult, si
accesul la o scoala profesionala de ucenici este limitat, pentru înscriere fiind necesar un permis de
munca pe care solicitantii de azil nu îl pot obtine.
Modalitatile de înscriere si de scolarizare pentru elevii de alta nationalitate sunt stabilite
printr-un ordin al ministrului educatiei din martie 2002 (Ministerul francez al Educatiei Nationale,
2012). Se recomanda ca elevii imigranti sa fie înscrisi în clase obisnuite, corespunzatoare sau cat
mai apropiate de varsta lor (fara a depasi însa o diferenta de varsta mai mare de 2 ani), pentru
evitarea segregarii si facilitarea integrarii. Exista si situatii în care copiii refugiati învata în centrele
de primire.
Inscrierea în învatamantul primar se realizeaza la nivelul autoritatilor locale
(primarie/consiliu local), iar pentru învatamantul secundar înscrierea se realizeaza la cea mai
apropiata institutie de învatamant din zona de rezidenta. In cazul copiilor care cunosc satisfacator
limba franceza, evaluarea si orientarea scolara sunt realizate de Centrul de Consiliere si Informare
(Centres d’information et d’orientation – CIO). Aceste centre sunt institutii publice care se ocupa de
consilierea si orientarea scolara a tuturor elevilor, indiferent ca sunt cetateni francezi sau nu. In
cazul copiilor care nu pot comunica (oral si scris) în limba franceza, evaluarea este realizata de
Centrul Academic pentru Copii Migranti sau nou-veniti. In urma acestei evaluari, copiii pot fi
orientati catre un program de studiu adecvat, de exemplu un program de învatare a limbii franceze
ca limba straina sau clase de initiere.
Cursurile intensive de limba franceza dureaza 1 an si cuprind minim 9 ore pe saptamana.
Sunt organizate în clase formate din maxim 15 elevi. Activitatile sunt conduse nu doar de un
profesor de franceza, ci de o echipa pedagogica. Elevii sunt încurajati sa participe în clase obisnuite
la ore care nu necesita neaparat competente de limba franceza – de exemplu arte vizuale sau
muzica. De asemenea, trebuie sa participe la toate activitatile scolare alaturi de colegi. In functie

10

Codul educației din Franța, art. L.131-1.
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de progresul lingvistic, elevii se pot transfera în clase obisnuite chiar înainte de finalizarea anului
de pregatire lingvistica. In acest scop, sunt realizate evaluari periodice.
Familiile elevilor imigranti sunt informate despre sistemul francez de învatamant, despre
drepturile si obligatiile parintilor si ale elevilor.
Cu toate ca dreptul la educatie este legal, asigurat, accesul copiilor la educatie de calitate este
dificil sau chiar limitat de mai multi factori (AIDA, 2014):
•

oferta redusa de cursuri de limba franceza ca limba straina, în comparatie cu cererea;
oferta depinde de fiecare municipalitate sau de implicarea unor organizatii caritabile;
unele centre de primire a refugiatilor situate în mediul rural nu furnizeaza astfel de
cursuri;

•

absenta unui domiciliu/o adresa proprie; conform normelor uzuale (desi legea educatiei
nu interzice înscrierea la scoala a unui copil în absenta dovezii unui domiciliu stabil),
înscrierea la scoala necesita dovada domiciliului în circumscriptia scolii, iar solicitantii de
azil care nu au un domiciliu dovedit pot avea dificultati la înscriere;

•

personal de sprijin insuficient pentru copii cu nevoi speciale de educatie;

•

absenta unor competente de baza precum scris-cititul; unii copii refugiati nu au fost
scolarizati în tara de origine, fapt care face si mai dificila integrarea lor într-un sistem nou
de învatamant (UNHCR, 2014);

•

bariere culturale, saracia.

Accesul la educatie este cu atat mai dificil pentru copiii neînsotiti. Acestia pot solicita
protectie internationala si pot ramane în Franta pana la împlinirea varstei de 18 ani.
Dreptul temporar de sedere trebuie înnoit anual. Spre deosebire de cazul adultilor, minorii
neînsotiti nu pot fi relocati chiar daca au fost la început înregistrati într-o alta tara.
Organizatii nonguvernamentale ofera copiilor refugiati cursuri de limba franceza organizate
pe niveluri diferite, în functie de experienta si de competentele lingvistice detinute. In unele cazuri,
ONG-urile ofera si alte cursuri pentru discipline de baza (de exemplu matematica). Aceste cursuri
au un rol important în sustinerea procesului de integrare scolara si, în sens mai larg, de integrare
sociala pe termen mediu si lung. Unele organizatii nonguvernamentale acorda si alte tipuri de
sprijin: sprijin financiar, constructie sau renovare de scoli, formarea personalului didactic etc. Desi
la nivelul Uniunii Europene s-au facut eforturi pentru uniformizarea procedurilor de acordare a
statutului de refugiat sau a protectiei subsidiare, precum si a conditiilor de protectie, un spatiu
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European comun în ce priveste solicitantii de azil ramane un deziderat. In acest context, date fiind
diferentele dintre statele membre UE, sansa devine un element important în destinul solicitantilor
de azil. Usurinta sau dimpotriva dificultatea obtinerii dreptului la azil, drepturile asociate
statutului de persoana refugiata sau beneficiara de protectie subsidiara, conditiile de sprijin au
impact direct asupra calitatii vietii si asupra sanselor de integrare sociala. (AIDA, 2017)
Propunerea de reglementare de catre Parlamentul European (2016) a unor standarde privind
calificarea persoanelor care beneficiaza de protectie internationala, privind statutul uniform al
acestora si continutul protectiei oferite include prevederi care obliga beneficiarii de protectie
internationala sa participe la cursuri de limba, dar si de educatie civica sau de orientare ori de
formare profesionala. Aceasta propunere da posibilitatea statelor membre sa impuna
obligativitatea masurilor de sprijinire a integrarii.

2.5. UNGARIA – MĂSURI AUTORITARE
Din anii `90 si pana spre 2010, Ungaria s-a confruntat cu imigratia din tari est-europene
cum ar fi Romania, Ucraina sau fosta Iugoslavie si a încercat sa încurajeze selectiv integrarea
etnicilor maghiari veniti din fostele teritorii ale Ungariei Mari (Fullerton, 1996). Anul 2015 a adus
o schimbare majora: deschiderea asa numitei „rute balcanice” a refugiatilor din Orientul Mijlociu
si Asia a adus la granita cu Serbia peste 40.000 de persoane, marea majoritate dorind sa -si
continue drumul catre tarile din nord-vestul Europei.
In 2015 au fost înregistrate în Ungaria 8.804 cereri de azil numai din partea minorilor
neînsotiti. Acesti solicitanti de azil proveneau din Afganistan (60%), Siria (27%), Kosovo (9%) si
Irak (4%). Dar în 2016 a mai scazut numarul, înregistrandu-se doar 865 de cereri în prima
jumatate a anului.
Presiunea suportata de granita maghiara a condus la o serie de masuri la adresa valului de
refugiati (considerate brutale si criticate de presa internationala si de unii oficiali europeni),
inclusiv schimbarea legislatiei interne privind acordarea azilului. In perioada de dupa 2015,
tratamentul refugiatilor si al solicitantilor de azil, inclusiv al minorilor, a devenit mai aspru si a
ridicat probleme pentru diferite foruri internationale sau civice. Asa cum se exprima un
reprezentant al Comitetului Maghiar Helsinki, schimbarea merge „de la receptie catre detentie”
(Lambrechts, 2015). Astfel, noua lege a azilului adoptata de Ungaria în 2017 prevede, printre
altele, ca cererile de azil pot fi depuse numai din una dintre zonele de tranzit aflate de-a lungul
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frontierei ungaro-sarbe; de aceea, autoritatile trebuie sa pastreze toti solicitantii de azil în zonele
de tranzit pentru întreaga durata a procedurii de azil.
Noul sistem permite autoritatilor sa colecteze solicitantii de azil din toata tara si sa îi
transporte în zonele de tranzit. Oamenii sunt intervievati în aceste zone de tranzit si adapostiti în
containere de transport maritim. Solicitantii pot parasi zona de tranzit numai printr-o singura
poarta, cea care duce spre Serbia. Noua lege generalizeaza detentia pentru toti solicitantii de azil,
inclusiv pentru copiii care sosesc cu familii (indiferent de varsta lor) si copiii neînsotiti care au
peste 14 ani.

Sistemul de educație și de formare
Recepția minorilor neînsoțiți. Pana în 2011, minorii refugiati neînsotiti erau cazati ca si
adultii, în centre cu supraveghere stricta si fara oportunitati de protectie si educatie specifice
varstei. Din 2011, dupa o interventie a Ombudsman-ului a fost deschisa pentru minorii neînsotiti
o noua institutie de gazduire (la Fot Kigyk11) recunoscandu-se dreptul refugiatilor neînsotiti de a
beneficia de protectie în conditiile Legii de protecție a copilului valabila în Ungaria. In conditii
normale, refugiatii minori internati într-un centru ca cel de la Fot se bucura de consiliere
educationala, monitorizarea stilului de viata (deprinderi de viata colectiva, comunicare) si
monitorizare economica (administrarea unui buget personal) din partea unor educatori
specializati. In plus, pot urma scoala în sistemul public12, acoperindu-li-se toate costurile educatiei
si putand învata limba maghiara ca a doua limba.
Bune practici. In contextul a numeroase critici adresate de raportorii internationali cu
privire la sistemul maghiar de primire si gazduire a minorilor refugiati, singurul aspect pozitiv
pare sa fie cel privitor la practica protectiei sociale (a copilului) din Ungaria de a prelungi anumite
forme de protectie acordate minorilor pana la varsta de 25 de ani. Se considera ca aceste prevederi
ar putea fi extinse si în cazul minorilor solicitanti de azil, în situatia cand depasesc pragul de varsta
legal (16 ani în prezent).
De asemenea, sunt mentionate bune practici ale unor ONG-uri: Fundatia Menedek care
desfasoara un proiect de pregatire în vederea obisnuirii minorilor refugiati cu programul scolar

Centrul, aflat la 25 de km de Budapesta, este un centru de minori în care s-a organizat un pavilion special
pentru minori refugiați, cu 34 de locuri plus încă 50 de locuri pentru tineri adulți (peste 18 ani). Se
menționează că pe parcursul anului 2014 ar fi trecut pe aici 1072 de minori refugiați (care nu rămân prea
mult timp în acest loc). Dar vizita de studiu a unor experți internaționali a constatat în 2016
supraaglomerarea cu până la 275 de minori cazați în acest spațiu, în anumite momente.
12 Legea din 2011 asupra educației publice prevede că minorii refugiați sau solicitanți de azil beneficiază
de educația obligatorie până la vârsta de 16 ani, având acces la grădinițe sau școli în aceleași condiții ca și
copiii maghiari.
11
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zilnic; Serviciul Iezuit care desfasoara cursuri de limbi materne ale refugiatilor; Fundatia Cordelia
care ofera saptamanal copiilor din centre consiliere si terapie prin arta; si alte organizatii au oferit
servicii de mediere interculturala sau au organizat activitati recreative (Bokshi, 2016).
Dificultăți/provocări la nivel național. In practica educationala cotidiana au fost constatate
o serie de probleme (provocari):
• în 2015, înscrierea scolara efectiva a ramas o problema nerezolvata. Putine scoli din
Budapesta au acceptat minori refugiati si adesea chiar acesti minori au renuntat sa mai
mearga la scoala, deoarece nu primeau suport din partea cadrelor didactice. Nu a existat un
curriculum adaptat la nevoile lor, iar barierele lingvistice s-au facut simtite (datorita
accesului limitat la serviciile unor mediatori interculturali). Aceeasi situatie privind accesul
la educatie este prezentata si de Comitetul Maghiar Helsinki: întrucat scoala este obligatorie
numai pana la varsta de 16 ani, copiilor care solicita azil si au peste 16 ani nu li se ofera
posibilitatea de a merge la scoala; pana cand primesc un statut de protectie, ei trebuie sa
ramana în centrul de primire pe parcursul întregii zile, fara nicio oportunitate de educatie.
• au fost raportate dificultati legate de disponibilitatea locurilor în scolile publice si de acces
la clase pregatitoare speciale de învatare a limbii, pentru ca elevii sa se alature mai tarziu
cursurilor obisnuite.
• adesea, copiii refugiati nu sunt înscrisi în clasele obisnuite ale elevilor unguri, ci sunt plasati
în clase pregatitoare speciale. Integrarea cu copiii unguri ramane astfel limitata. Acestia pot
trece de la aceste clase speciale numai odata ce nivelul lor de limba maghiara este suficient.
Cu toate acestea, exista doar cateva institutii care accepta astfel de copii si sunt capabile sa
furnizeze programe adecvate în functie de nevoile lor specifice, de nivelul de educatie si de
cunostintele lingvistice. Conform experientei Asociatiei Ungare a Migrantilor Menedek,
multe scoli locale sunt reticente sa primeasca copii straini deoarece (a) nu dispun de
capacitatea si expertiza necesare pentru a oferi îndrumari suplimentare copiilor care
solicita azil; si (b) familiile ungare îsi exprima sentimentele contradictorii fata de primirea
copiilor care cauta azil. Acesta este un semn clar de intoleranta a societatii maghiare în
general. In alte cazuri, scoala locala accepta copiii care solicita azil numai în clase segregate,
fara un program pedagogic semnificativ si numai 2 ore pe zi, semnificativ mai putin decat
cele 5–7 ore pe care elevii maghiari le petrec în scoala.
• daca un copil care solicita azil are cerinte educationale speciale, rareori va avea acces la
educatie speciala din cauza barierelor lingvistice.
• copiii din Centrul de la Fot care frecventeaza scoala Brody Imre au raportat ca au acces la
scoala numai 2 zile pe saptamana, desi ar dori si trebuie sa învete mai multe. In plus, cativa
copii nu au primit documentatia necesara pentru scoala. Unii copii refugiati au raportat, de
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asemenea, ca se simt discriminati de anumiti profesori. Au existat plangeri ca soferii de
autobuz nu opresc în fata centrului de minori din Fot atunci cand copiii refugiati merg sau
se întorc de la scoala.
• copiii din Fot au raportat si ca nu primesc carti si alte materiale necesare pentru scoala, cum
ar fi creioane sau caiete. Datorita legislatiei în vigoare, scolile trebuie sa indice cantitatea de
materiale de care ar avea nevoie înainte de începerea anului scolar. Acest lucru se dovedeste
imposibil în cazul copiilor refugiati din cauza fluctuatiei mari si a deplasarii interne în tara.

2.6. ITALIA, DRUMUL SPERANȚEI
Punctul de plecare al „crizei”
migratiei pentru Italia îl constituie
anul 2014, cand numarul de sosiri pe
mare a crescut de aproape patru ori,
dupa cum sustine Sonia Grit în
raportul ”The Journey of Hope”. De
atunci numarul imigrantilor care au
ajuns pe coasta sudica a Italiei a ramas
ridicat, iar cel al persoanelor care
solicita protectie internationala a
crescut constant, de la 63.456 în 2014
la 123.482 în 2016.
Odata cu extinderea Uniunii
Europene, cel mai mare val de migratie
a venit din tarile europene, în special
din Europa Estica, dar si din Asia,
depasind

numarul

proveniti din Africa de Nord. In
raportul

Dossier

Figură 2. : Rezidenți străini ca procent din populația totală (2011)

migrantilor Sursa: Italia_centrale.svg: es: Usuario:Mnemocderivative work:

Underlying lk (talk) - Italia_centrale.svg, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17409519

Statistico

Immigrazione 2012, realizat de IDOS, este mentionat faptul ca 50,8% dintre imigrantii aflati pe
teritoriul Italiei provin din Europa, 22,1% din Africa, 18,8% din Asia, 8,3% din America si 0,1%
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din Oceania. Conform raportului realizat de Programma Integra13, distributia imigrantilor pe
teritoriul Italiei este una inegala. Astfel, 59.5% din acestia locuiesc în partea de nord a tarii (zona
cea mai dezvoltata din punct de vedere economic), 25,4% în zona centrala, în timp ce doar 15,1%
traiesc în regiunile sudice.
Datorita pozitiei geografice a peninsulei si a apropierii acesteia de coasta Africii de Nord,
Marea Mediterana a fost, din punct de vedere istoric, ruta cea mai utilizata de catre migrantii fara
acte. In plus, turbulentele politice din Libia au dus la slabirea frontierelor si a controlului pazei de
coasta, favorizand astfel traficul de persoane si contrabanda. Principala destinatie a migrantilor
ajunsi în Italia pe calea apei, o reprezinta Insulele Pelagie (Lampedusa, Linosa si Lampione), cele
mai sudice regiuni, situate la 113 km de Tunisia, 167 km de Libia si 207 km de Sicilia. Autoritatile
italiene au depus eforturi pentru cresterea si îmbunatatirea serviciilor oferite, însa numarul mare
de persoane si procentul ridicat de copii neînsotiti au facut aceasta sarcina foarte dificila.
In perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2017, au ajuns în Italia 14.597 minori neînsotiti sau
separati de parinti, reprezentand 13% din numarul total al migrantilor sositi pe mare în aceasta
perioada, procent comparabil cu cel înregistrat în primele noua luni ale anului 2016. Totusi,
conform aceluiasi raport realizat de UNHCR, numarul acestora este mai mic în raport cu cel
înregistrat în primele zece luni ale anului 2015, cand 22.772 de minori neînsotiti au ajuns în Italia
pe calea apei.

Figura 5: Minori neînsoțiți sau separați (UASC) ajunși în Italia pe mare14

Organizație socială înființată în 2005, al cărei scop este implementarea și sprijinirea proceselor de integrare
socială a migranților și a refugiaților.
13

14

Sursa UNHCR (https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60781)
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Cei mai multi dintre minorii neînsotiti sau separati de parinti, care au ajuns în primele zece
luni ale anului 2017 în Italia pe mare, proveneau din Guineea (1.830), Coasta de Azur (1.524),
Gambia (1.389), Bangladesh (1.303), Nigeria (1.187), Eritreea (990), Mali (927), Siria (534),
Somalia (766) si Senegal (721).
Conform raportului ”The implementation of the hotspots in Italy and Greece”, Agenda
Europeana a Migratiei a introdus abordarea hotspots ca model de sprijin operational în cazul
situatiilor de urgenta, pentru statele care se confrunta cu un numar mare de migranti si refugiati.
Astfel, într-un singur loc, pot fi procesate rapid cererile de azil si pot fi impuse decizii de returnare
si de urmarire a organizatiilor de contrabandisti. In cadrul unui hotspot se afla reprezentanti ai
Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO), Frontex, Europol si Eurojust. Fiecare institutie
are atributii precise: Frontex ajuta la identificarea, înregistrarea si amprentarea persoanelor
recent sosite, la executarea deciziilor de returnare si la colectarea de informatii privind rutele de
contrabanda, în timp ce EASO ajuta la procesarea cererilor de azil si la eventuala procedura de
relocare. Responsabilii UNHCR prezenti în hotspot au rolul de a monitoriza situatia. In prezent,
patru hotspots functioneaza în Lampedusa, Pozzallo, Trapani si Taranto.
Tabelul 2: Responsabili din hotspots, decembrie 201815

Hotspots
Capacitatea de primire
Reprezentanti Frontiera europeana si
paza de coasta
Reprezentanti EASO
Mediatori culturali

Lampedusa

Pozzallo

Taranto

Trapani

500
13

300
13

400
6

400
12

1
2

1
3

1
2

1
6

Procedura la sosire presupune identificarea si înregistrarea migrantilor si refugiatilor,
concomitent cu oferirea de informatii privind drepturile de care acestia beneficiaza. Amprentele
sunt luate si introduse în baza de date EURODAC16. Nou sositii sunt supusi unui scurt interviu de
catre politisti, fiind chestionati cu privire la motivele pentru care calatoresc în Italia. Pe baza
raspunsurilor oferite, acestia sunt tratati fie ca solicitanti de azil, fie ca migranti economici. Cei
considerati a fi solicitanti de azil sunt transferati la primele centre de primire. Cei considerati
migranti economici au la dispozitie 7 zile pentru a parasi tara prin intermediul aeroportului din

15

Sursa: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf
Sistemul EURODAC permite identificarea solicitanților de azil și a persoanelor care au fost prinse trecând
fraudulos granițele, printr-un sistem de comparare a amprentelor și a datelor personale, încărcate într-o bază
electronică de date disponibilă pentru toate țările membre ale Uniunii Europene.
16
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Roma Fiumicino sau, în cazul în care exista acorduri de readmisie, pot fi transferati la un centru
de evacuare (CIE) pentru expulzare fortata. EASO sunt prezenti în hotspots si furnizeaza informatii
solicitantilor de azil eligibili pentru relocare.
In multe privinte, reglementarile italiene privind imigratia ofera un cadru de protectie
minorilor care calatoresc neînsotiti, indiferent daca solicita sau nu protectie internationala.
Acestea prevad numirea unui tutore legal si recunoasterea drepturilor fundamentale ale copiilor
neînsotiti, cum ar fi dreptul la protectie, sanatate, educatie, conditii adecvate de viata pentru a
asigura bunastarea si dezvoltarea sociala etc. Pana în 2014, minorii neînsotiti au fost supusi
acelorasi reguli aplicabile copiilor abandonati din Italia.
Numarul mare de minori neînsotiti sau separati, din anumite zone, a dus la defalcarea
sistemului de tutela, ceea ce înseamna ca nu le este asigurata protectia si asistenta necesara.
Persoanele cu varsta sub 18 ani nu beneficiaza întotdeauna de oportunitati educationale adecvate,
iar cei care au împlinit varsta de 18 ani beneficiaza de putin sprijin.
Autorii raportului ”The implementation of the hotspots in Italy and Greece” (2016) atrag
atentia asupra neregulilor de la nivelul acestor hotspots:
•

numarul mare de migranti si refugiati a avut un impact negativ asupra sistemului de
înregistrare a acestora, precum si asupra sistemului de receptie italian în ansamblu;

•

procedurile la debarcare nu garanteaza întotdeauna identificarea rapida a victimelor traficului
de fiinte umane sau a altor persoane vulnerabile si nici nu permite furnizarea de informatii
adecvate privind drepturile pe care le au migrantii;

•

masurile coercitive, inclusiv forta fizica si detentia prelungita, sunt folosite în cazul
persoanelor care refuza sa fie amprente;

•

detentia în hotspots tinde sa dureze mai mult de 48 de ore si este nereglementata si arbitrara;

•

mediatorii culturali si interpretii lipsesc sau sunt insuficienti;

•

minorii neînsotiti sunt plasati în hotspots, în ciuda faptului ca acest lucru se opune legii
italiene;

•

cazurile vulnerabile, inclusiv minorii neînsotiti si victimele traficului, ajung sa ramana
perioade prelungite de timp în hotspots;

•

în practica, minorii neînsotiti nu au acces la relocare; durata pentru numirea unui tutore
pentru cei neînsotiti minorii dureaza mai mult decat calendarul de relocare, ceea ce face ca
cele doua sa fie incompatibile.
Sistemul de recepție este coordonat de catre Departamentul Libertatilor Civice si al

Imigrarii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind reglementat de Decretul de lege
nr. 142/2015. Persoanele nou sosite sunt plasate în centrele de receptie de primă linie precum
centre de cazare pentru solicitantii de azil (CARA), centre de prim ajutor si receptie (CPSA) si
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centre de primire (CPA). Cazarea în aceste centre este strict limitata la timpul necesar pentru a
transfera solicitantii de azil la centrele de receptie din a doua linie: CAS (centre temporare pentru
primirea de urgenta) sau SPRAR (Sistemul de protectie a solicitantilor de azil si a refugiatilor).
Acestea au fost înfiintate cu scopul de a adaposti un numar mare de migranti si refugiati, fara a
tine cont de amplasare, siguranta sau respectarea standardelor.
Exista locuri insuficiente în institutiile corespunzatoare pentru solicitantii de azil si pentru
copiii neînsotiti. Conditiile variaza de la o institutie la alta, din cauza lipsei unor standarde
armonizate, a unor norme clare si a unei monitorizari corespunzatoare din partea autoritatilor.
Lipsa locurilor în centrele de primire este exacerbata de ritmul lent al proceselor de azil
(în special apelurile) si de procedurile de relocare si de reîntregire a familiei în conformitate cu
normele Uniunii Europene.

Sistemul de educație și formare
In conformitate cu legea italiana privind imigratia (Decretul de lege nr. 286/98, articolul
19.2.a), minorii nu pot fi expulzati decat daca trebuie sa-si urmeze parintii si au dreptul la educatie,
indiferent de statutul parintilor sau tutorilor. In plus, acestia au dreptul la un permis de sedere
„pentru minor” (permesso di soggiorno per minore età), care poate fi transformat într-un permis
„pentru adulti” atunci cand acesta atinge varsta majoratului (18 ani).
Sistemul de educatie italian este unul incluziv. Potrivit Constitutiei italiene (articolul 34),
„scoala este deschisa tuturor”, în egala masura, neexistand institutii de învatamant pentru copii cu
cerinte educationale speciale.
In conformitate cu Decretul de lege nr. 142/2015, solicitantii de azil minori neînsotiti si
copiii solicitantilor de azil exercita aceste drepturi si sunt, de asemenea, admisi la cursurile de
limba italiana. Se face, de asemenea, trimitere la articolul 38 din Legea consolidata privind
imigratia, care prevede ca minorii straini prezenti pe teritoriul italian sunt înscrisi în învatamantul
obligatoriu, subliniind ca toate prevederile referitoare la dreptul la educatie si la accesul la
serviciile de educatie se aplica si copiilor straini. Astfel, documentele solicitate unui copil provenit
din familiile de migranti la înscrierea într-o unitate scolara, sunt aceleasi cu cele solicitate unui
copil de nationalitate italiana. In cazul în care un copil nu este în masura sa prezinte un act de
identitate, acesta va fi înscris pe o lista de rezerva, ceea ce nu îl împiedica sa participe la cursuri si
sa obtina certificarea, conform sintezei realizate de Asociatia pentru Studii Juridice asupra
Migratiei, Minori stranieri e diritto all’istruzione e alla formazione professionale (2014).
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O lege recent aprobata, care contine masuri de protectie pentru minorii neînsotiti
(articolul 1417), consolideaza unele aspecte ale cadrului juridic actual privind dreptul la educatie.
Acesta prevede ca minorul neînsotit poate obtine certificarea la finalizarea cursului la care este
înscris, chiar si atunci cand acesta a atins varsta majoratului în timpul anului scolar.
Invatarea limbii italiene este un drept dar si o datorie pentru cei sositi recent în tara,
migrantii fiind obligati sa se înscrie la cursuri care se tin în centrele de primire, în timp ce minorii
trebuie înscrisi în sistemul scolar italian.
Nu sunt prevazute clase pregatitoare la nivel national, dar datorita faptului ca sistemul de
învatamant italian prevede un anumit grad de autonomie în organizarea cursurilor de studiu, este
posibil ca unele institutii sa organizeze cursuri suplimentare care sa sprijine integrarea copiilor
straini.
Educatia este obligatorie pe parcursul a 10 ani si vizeaza minorii cu varste între 6 si 16 ani.
Acestia sunt înscrisi în clase în functie de varsta lor, exceptand cazul în care consiliul profesorilor
(colegio dei docenti) considera ca minorul trebuie înscris în clasa anterioara sau urmatoare
(conform Decretului Prezidential 394/1999, articolul 45)
Intre 16 si 18 ani, toti copiii au „dreptul de educatie si formare profesionala” cu scopul de
a obtine o diploma sau o calificare profesionala (poate fi obtinuta prin cursuri de formare
profesionala sau de ucenicie). Minorii de 16 ani care nu au obtinut certificatul de absolvire la
finalul învatamantului obligatoriu (esame di terza media), pot fi înscrisi în Centrele Provinciale de
Invatamant pentru Adulti (CPIA).
Principalele probleme legate de înscrierea în scoli constau în: reticenta unor institutii de
învatamant de a înscrie un numar mare de elevi straini; refuzul membrilor familiei si/sau al
copilului de a participa la cursuri; insuficienta locurilor disponibile în scolile situate în apropierea
centrelor de cazare si dificultatea de a ajunge la scoli daca centrele sunt amplasate în zone
îndepartate.

2.7 GRECIA - CĂUTĂRI SUB PRESIUNE
Grecia s-a confruntat cu migratia si cautarea azilului începand cu prima parte a anilor ’90,
cand solicitantii proveneau din Albania si din alte tari foste comuniste. De la mijlocul primei
decade din 2000 acestea au continuat prin dislocarea de noi populatii din Asia si Africa Sub-

Proiectul de lege „Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, aprobat
în 29 martie 2017.
17
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sahariana. O amploare fara precedent a fost înregistrata începand cu anul 2015, ca urmare a
razboiului din Siria, care a declansat una dintre cele mai severe crize umanitare din istorie
(Rummery, 2016). Desi marea majoritate a refugiatilor de pe teritoriul Greciei îsi doreste sa ajunga
cat mai repede în tarile bogate din nordul Europei, îngreunarea procedurilor de acceptare mareste
perioada în care ei sunt obligati sa ramana în Grecia si solicita autoritatilor elene asigurarea
conditiilor de sedere si chiar de integrare.
Ca urmare a asezarii geografice a Greciei, accesibila atat pe mare dinspre Africa dar si din
Turcia prin insulele din Marea Egee, sosirile pe mare din 2016 s-au ridicat la 173.450 (United
Nations High Commissioner for Refugees, 2017). In ultima perioada, acest flux pare sa fi încetinit
ca urmare a întelegerilor dintre Turcia si UE dar si ca o consecinta a înaspririi controalelor la
granitele majoritatii tarilor din vestul Europei vizate de azilanti. Ultimele date din 2017 arata pe
primele luni ca „doar” 3.783 de migranti si refugiati au ajuns în Grecia venind pe mare (Zambeta,
2017).
Cat priveste numarul de refugiati „stabili” pe teritoriul Greciei, acesta este estimat (cu mare
aproximatie) în jurul cifrei de 60.000 de persoane. Ei sunt gazduiti în peste 40 de centre de
primire, dar sunt si refugiati care traiesc în cladiri apartinand organizatiilor internationale sau
altii în apartamente din orase (Zambeta, 2017).
In mod aproape surprinzator, desi Grecia se confrunta cu valuri de refugiati înca din anii
’90, pentru o buna perioada de timp nu pare sa fi existat niciun fel de acoperire legislativa specifica
din acest punct de vedere. Pentru ca multa vreme, Grecia a functionat doar ca tara de tranzit,
limit\ndu-se sa aplice legislatia europeana în materie de drepturile omului, azil etc. Abia din 2005
poate fi mentionata o lege care vizeaza atat accesul si rezidenta strainilor, cat si integrarea sociala
a acestora (Legea 3386/2005, http://www.refworld.org/docid/4c5270962.html): articolul 65
stabileste ca integrarea sociala est menita sa sustina drepturile celor proveniti din „terte tari”
(adica non-UE), în asa fel încat ei sa poata participa la viata economica, sociala si culturala a tarii,
cu respectarea valorilor fundamentale ale societatii grecesti. Se are în vedere elaborarea unui Plan
de acțiune privind integrarea în societatea locală (Art. 66), pe urmatoarele directii: oferirea de
informatii si facilitati, promovarea angajarii, însusirea limbii elene (inclusiv prin cursuri
introductive în istoria, cultura si stilul de viata nationale), oferirea de servicii sociale,
recunoasterea publica. In privinta accesului minorilor din tari terte la educatie, articolul 77
prevede:
•

obligativitatea instructiei scolare în aceleasi conditii ca pentru copiii greci;

•

acces neîngradit la toate activitatile scolii si comunitatii educationale;
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•

posibilitatea ca minorii aflati sub protectie internationala sa fie primiti la scoala, chiar si
în absenta unor documente scolare doveditoare;

•

obligatia ulterioara a Ministerului Educatiei de a stabili în ce conditii vor fi recunoscute
competentele deja obtinute în tara de origine si cum vor putea fi înscrisi acesti copii în
scolile publice din Grecia;

•

oferirea de cursuri optionale de limba si cultura materna, predate de persoane ale caror
competente urmeaza a fi precizate ulterior.

Sistemul de educație și formare
Intensificarea migratiei, dupa anul 2015, dar si necesitatea de a retine refugiatii mai multa
vreme pe teritoriul grec, au determinat autoritatile ca în 2016 sa constituie un Comitet de Sprijin
pentru copiii refugiati si totodata un Comitet stiintific însarcinat sa realizeze un studiu de teren în
cele aproape 40 de centre de primire si pe baza acestuia sa formuleze recomandari privind
educatia copiilor refugiati si integrarea lor în structurile sistemului educational pe parcursul
anului 2016–2017.
Una dintre recomandarile acestui studiu a fost sa se demareze neîntarziat procesul de
integrare treptata a copiilor refugiati în sistemul educational (national), orice amanare putand sa
conduca la tensiuni suplimentare în interiorul centrelor de primire. Totodata, va trebui sa se
asigure informarea si o mai buna întelegere a situatiei din partea comunitatii educationale, iar
institutiile de educatie si întreaga societate greceasca sa fie pregatite pentru a se evita reactiile
adverse (posibile). O problema speciala s-a considerat ca o reprezinta evitarea tensiunilor legate
de vaccinarea copiilor refugiati (Scientific Commitee, 2016, p. 147).
S-a afirmat ca obiectivul politic general ar trebui sa vizeze asigurarea suportului
psihosocial si integrarea copiilor de refugiati în sistemul educational, dupa parcurgerea unei
perioade prealabile de pregatire, dar cat mai repede posibil si totodata fara a încarca scolile cu un
numar excesiv de copiii care nu stiu limba greaca si nu sunt pregatiti sa urmeze scoala publica.
S-a apreciat ca anul scolar 2016–2017 va trebui sa reprezinte un an de tranzitie în cursul
caruia se vor face primii pasi spre integrare prin masuri specifice, de la regiune la regiune, centru
de primire sau grupa de varsta. Per ansamblu, s-a propus organizarea de clase speciale (de dupaamiaza) în cadrul scolilor obisnuite, iar în paralel un program mai amplu de stimulare a învatarii
limbii elene atat pentru copii, cat si pentru adulti, în forme dintre cele mai variate, de la e-learning
la activitati informale.
In concordanta cu aceste recomandari, Ministerul Educatiei a înfiintat asa-numitele „clase
de receptie” pentru copiii cu varste între 6 si 15 ani, iar ulterior urmand a se deschide si gradinite
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în interiorul campusurilor. Clasele de receptie (numite oficial Anexe de receptie scolara pentru
educatia refugiatilor, prescurtat RSARE) ar urma sa functioneze în scoli din apropierea
campusurilor, în intervalul orar 14.00-18.00, fiind menite sa asigure o punte care sa usureze
tranzitia de la viata în campus la scoala.
Datele pentru anul 2016–2017 mentioneaza un numar de 2.061 de copii refugiati care
frecventeaza clase de receptie în ciclul primar si 742 în ciclul secundar, în circa 100 de scoli
publice. Au fost totodata recrutati 234 de profesori suplimentari, dar putini dintre acestia aveau
si experienta de predare în medii interculturale, necesitand o formare suplimentara. Au fost, de
asemenea, numiti coordonatori de educatie pentru refugiati la nivelul campusurilor, rolul acestora
fiind considerat esential pentru medierea între scoala si familiile refugiate care au copii.
Pentru clasele de primire a fost întocmita curriculum adaptat la nevoile copiilor refugiati,
pornindu-se de la experienta deja acumulata pentru predarea limbii elene ca limba straina în
cadrul unor programe de educatie interculturala desfasurate din anii ’90. Curriculum-ul include
urmatoarele materii: limba greaca, limba engleza, matematica, educatie fizica, informatica si
educatie artistica si dramatica. Aceasta curriculum este la început, pentru anul 2016–2017
aplicandu-se, cum am spus anterior, o programa de tranzitie pentru clasele RSARE.
Autorii studiului din 2016 au facut urmatoarele recomandari:
• organizarea (în paralel) pentru copiii migrantilor, a unor cursuri în limba lor materna (mai
ales pentru acei copii care au sanse sa se întoarca în tara de origine). Se considera ca
stapanirea limbii materne poate fi o conditie a însusirii cu succes a celei de-a doua limbi
(straine, în cazul de fata limba greaca). Se recunoaste ca va fi foarte dificil sa se gaseasca
personal adecvat, data fiind si multitudinea de limbi (araba, kurda, farsi etc.), dar se
recomanda sa se faca apel si la persoane-resursa din comunitatea refugiatilor.
• oferirea oportunitatii refugiatilor de a studia limbi de circulatie europeana (engleza,
germana). Aceasta ar trebui asigurata de o institutie capabila sa certifice ulterior însusirea
acestor competente (nivelul de însusire).
• profesorii de limba greaca ar trebui sa fie pregatiti sa predea limba greaca ca limbă străină;
sa aiba experienta în clase de receptie sau interculturale; sa fi lucrat anterior în tari din
Orientul Apropiat. De asemenea, s-a recomandat contactarea cu prioritate a membrilor
Asociației profesorilor de greacă predată ca limba secundară (străină).
Din observatiile facute la clasa într-o scoala de langa Atena, a reiesit ca lectiile de greaca se
desfasoara în maniera clasica, cu accent pe copiat texte si scris dupa dictare, interactiunea fiind
mai putin prezenta. Totusi, se mentioneaza ca materialul suport pus la dispozitia profesorilor este
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cel realizat (anterior) pentru uzul claselor de „elevi repatriati sau musulmani din Tracia”, un
manual bazat pe „abordare comunicativa” (Zambeta, p 29).

Bune practici: o vizită la Eleonas, Centrul de cazare pentru refugiați18
Eleonas este o zona industriala din vestul Atenei, departe de atractiile turistice ale metropolei
si totusi la circa 15 minute de capatul unei linii de metrou si la mai putin de 10 minute de mers
cu taxiul din zona centrala. Dar drumul catre centrul de cazare, care nu a mai fost pavat de mult
timp, trece printre depozite prafuite, garaje si terenuri virane si este complet lipsit de vegetatie.

Aici au fost amplasate peste 80 de containere de locuit, formate din doua camere, un grup
sanitar si dotate cu aer conditionat (fara de care ar fi greu de supravietuit în lunga vara
ateniana). Populatia cazata se ridica la peste 1000 de persoane, în cea mai mare parte provenind
din Siria si Afganistan. Campusul mai dispune si de cateva locuri de joaca pentru copii, un teren
de fotbal cu gazon artificial ponosit si doua suprafete de marimea unor terenuri de baschet
acoperite cu prelata, sub care se pot desfasura mai confortabil, indiferent de vremea de afara
anumite activitati sociale. Campusul a fost construit din fonduri ale UNCHR Grecia si este asistat
de diverse ONG-uri care au ele însele amplasate baraci proprii în care îsi desfasoara programele
de educatie nonformala, activitati culturale, asistenta medicala etc. Ministerul Educatiei din
Grecia este si el reprezentat la nivelul campusului.

18

Vizita a fost realizată în cadrul proiectului internațional Guvernanța democratică a școlii: o abordare din

perspectiva comunității extinse.
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In momentul vizitei (sfarsitul lunii septembrie, 2017) am fost întampinati de Christos Stefanou,
seful echipei de consilieri educationali alocati campusului Eleonas. Cei 7-8 consilieri se ocupau
de copiii din campus, fie însotindu-i la scolile la care acestia erau înscrisi si tinand legatura cu
profesorii de acolo ca si cu familiile, fie organizand activitati educative în campus. Ni s-a spus ca
în zilele urmatoare se va deschide si prima gradinita din campus. Intalnirile consilierilor cu
persoane din campus erau foarte vii, aratand relatiile cordiale pe care le aveau cu copiii si cu
familiile acestora. La fereastra unei baraci apartinand unei organizatii nonguvernamentale nea atras atentia un afis care-i invita pe cei din campus la un curs de limba germana, iar pe aleea
locuita de grupul din Afganistan am fost invitati sa admiram preocuparea mai multor refugiati
de a-si înfrumuseta locul în care traiesc cu plante verzi, sadite în ghivece sau ladite. Ni s-a spus
ca acesta este si un semn ca refugiatii afgani sunt mai înclinati de a se stabili pentru o vreme în
Grecia, spre deosebire de cei din Siria, atrasi de perspective mai îndepartate.

Dificultăți/ provocări întâmpinate la nivel educațional
Dincolo de dificultati generale, ca acelea de a gasi fonduri pentru sustinerea programelor de
educatie sau de a asigura personal de specialitate bine pregatit, din concluziile implementarii
proiectului international Guvernanța democratică a școlii: o abordare din perspectiva comunității
extinse de catre colegii nostri din Grecia, mentionam urmatoarele aspecte:
• reticenta parintilor greci de a accepta copii refugiati (mai ales din motive legate de igiena);
• rezistenta din partea unei parti a corpului profesoral privind implementarea unor masuri
de incluziune;
• frecventarea sporadica a scolii din partea unei bune parti a copiilor din familii de refugiati,
asa numitii „elevi cometa”, cu probleme de adaptare (moving identity);
• conflictele (controversele) dintre diferitele grupuri nationale din interiorul campusurilor,
cu ecouri si în scoala;
• experienta mai degraba negativa a constituirii unei structuri aparte (Anexe de receptie
scolara pentru educatia refugiatilor, RSARE), avand sarcina obtinerii treptate a
„normalizarii” populatiei de copii refugiati, gata de a fi transferati catre învatamantul
obisnuit; cooperarea cu scolile gazda nu s-a putut asigura în totalitate; lipsa de experienta
a cadrelor angajate recent pentru RSARE; clasele separate si curriculum-ul special (de
tranzitie) au condus catre fragmentare, în locul asteptatei cooperari si integrari; rezistenta
la schimbare în interiorul scolilor sub pretextul respectarii „eticii profesionale” si
autonomiei care acopera adesea lipsa dorintei de a implementa practicile incluzive si chiar
anumite prejudecati rasiale (Zambeta, p 51).
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Experienta claselor de receptie (RSARE) a pus în evidenta limitele perceptiei dominante în
cultura de management educational din Grecia, care înca mai concepe scoala ca pe un sistem
închis. Cat priveste initiativele societatii civile, acestea sunt foarte multe si foarte diverse, probabil
aici e mai degraba problema. Dar ce trebuie apreciat este ca, în ciuda situatiei de urgenta în care
autoritatile din Grecia s-au aflat, masurile au venit totusi în urma unui studiu care face apel la
specialisti si la date de cercetare. Chiar daca unele solutii adoptate nu au fost cu totul eficiente, cei
implicati sunt preocupati în continuare sa îmbunatateasca situatia.

2.8 CONCLUZII
Specificitatile nationale reflecta diferente deja existente între sistemele de educatie din
fiecare tara în parte: unele cu proceduri clare, personal calificat si suficient, altele ducand lipsa de
asa ceva sau avand standarde mult mai modeste. Tarile care au investit mai mult si mai eficient în
educatie fac fata cu brio si la examenul integrarii copiilor refugiati. De aceea, buna gestionare a
programelor de integrare poate reprezenta o provocare pentru cei care urmaresc un progres mai
general al educatiei din tara lor.
Norvegia este o tara capabila sa primeasca si sa integreze un numar tot mai mare de
refugiati prin aplicarea unor criterii clare de integrare. Si-a dezvoltat legislatia în privinta
imigrantilor începand înca din 2008, implicand direct factorul politic prin aprobarea numarului
de refugiati, precum si municipalitatile locale. ONG-urile norvegiene sunt încurajate sa ofere
consultanta guvernului în cadrul procesului de selectie si alocare anuala a cotelor de imigranti,
prin aceasta urmarindu-se implicarea societatii civile în procesul de facilitare a acceptarii si
integrarii imigrantilor în societatea norvegiana dar si responsabilizarea imigrantilor.
Procesul este armonizat prin adaptarea imigrantilor la limba si cultura norvegiana,
asigurandu-le copiilor o integrare treptata. Practic, statul norvegian confera întelegere, timp
pentru integrare si uneltele necesare, astfel încat copiii imigrati sa se poata integra eficient si întrun ritm potrivit nevoilor si necesitatilor fiecarui individ în parte.
De-a lungul timpului, Danemarca a fost una dintre tarile a primit si a sustinut procesul de
integrare a numerosi nou veniti de diferite culturi, ajungand ca astazi, populatia de origine nondaneza sa depaseasca 10% din populatia totala a tarii. Aceasta situatie s-a construit în timp, lucru
care a fost de real ajutor cand Danemarca, alaturi de toata Europa, s-a confruntat cu valul de
refugiati din perioada 2014–2017. Din punct de vedere educational, nou venitii s-au bucurat de
abordarea pedagogica daneza centrata pe elev, beneficiind de cursuri de limba daneza, activitati
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pentru facilitarea acumularii de cunostinte si de dezvoltare de competente personale si sociale.
Sistemul de integrare si educare a nou venitilor se afla în plina dezvoltare, iar cea mai mare
provocare pentru acesta este acum facilitare cursurilor de limba daneza si nu numai, în limba de
origine a copiilor si/sau adultilor
Cu cat o tara este mai dezvoltata, cu atat va atrage mai multa diversitate si cu cat este mai
diversa, cu atat se va dezvolta mai accelerat. Aceste concluzii sunt bine ilustrate de Germania, una
dintre cele mai prospere tari ale lumii, care a atras de-a lungul timpului oameni din toate colturile
lumii, ajungand astazi sa cuprinda peste 10 milioane de cetateni de origini non-germane, deoarece
a înteles valoarea diversitatii ca mecanism stimulator pentru inovare si dezvoltare socioeconomica. Sub aceste considerente, dar si din punct de vedere umanitar, Germania a primit pe
parcursul „crizei refugiatilor”, peste un milion de oameni.
In fata unei astfel de situatii a fost nevoie de gestionarea rapida si eficienta a oamenilor si
a resurselor, lucru care nu a fost întotdeauna usor, pe parcursul procesului Germania
confruntandu-se cu o lipsa acuta de personal calificat pentru predarea limbii germane ca limba
straina, toate aceste demersuri avand scopul de a-i integra functional pe noii veniti. Cum educatia
este cel mai bun instrument de sustinere a integrarii, Germania a aratat o atentie deosebita acestei
dimensiuni, facilitand atat copiilor, cat si tinerilor si adultilor cursuri de limba germana si de
dezvoltare de competente. S-a pus accent deosebit pe educatia tinerilor si li s-a facilitat accesul la
mediul universitar, dar si pe identificarea competentelor cu scopul dezvoltarii acestora si
sustinerea adaptarii la contextul profesional german. De asemenea, Germania a solicitat foarte
mult mediul ONG cu ajutorul caruia a reusit sa faca fata solicitarilor si nevoilor variate ale noilor
veniti.
Franța se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cereri de azil, fapt care a
determinat actualizarea legislatiei privind acordarea azilului (2015). Chiar si în cazul
învatamantului obligatoriu, accesul la educatie de calitate este îngreunat de diferiti factori –
cunoasterea precara a limbii franceze si oferta redusa de cursuri de limba franceza ca limba straina
pentru migranti, personal didactic insuficient, saracia cu care se confrunta cea mai mare parte a
familiilor refugiate, bariere culturale etc. Mecanismele de facilitare a integrarii scolare se
manifesta prin cursuri intensive de limba franceza cu durata de 1 an si încurajarea asistentei, în
clase obisnuite, la ore care nu necesita neaparat competente de limba franceza. Cu toate acestea,
pe termen mediu si lung, Franta se confrunta cu dificultati mari în integrarea autentica si în crearea
sentimentului de apartenenta la scoala în care învata, în cazul copiilor si tinerilor care provin din
alte tari, aspect semnalat de datele culese în cadrul evaluarii internationale PISA.
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In Italia, autoritatile au depus eforturi pentru dezvoltarea si îmbunatatirea serviciilor
oferite, însa numarul mare de persoane si procentul ridicat de copii neînsotiti au facut aceasta
sarcina foarte dificila. Deoarece majoritatea migrantilor ajunsi în Italia vizeaza ca destinatie finala
statele din Europa Centrala si de Nord, exista tendinta de a evita solicitarea de azil în Italia si de a
încerca mai degraba o calatorie spre nord.
Lipsa unor reglementari legislative clare ale implementarii acestei abordari conduc la o
serie de nereguli precum, încalcari ale drepturilor fundamentale ale migrantilor si refugiatilor
(masuri coercitive luate la adresa celor care refuza sa fie amprentati, abuzuri fizice si detentie
arbitrara); tratamente diferentiate pe baza nationalitatii; capacitate insuficienta de primire a
migrantilor, în special a celor din grupurile vulnerabile, care necesita adapost specializat; conditii
de receptie inadecvate si adesea sub standarde implementarea lenta si limitata a relocarii.
Evolutiile recente ale cadrului legal privind minorii neînsotiti au un impact negativ asupra
respectarii drepturilor lor, în special a dreptului la educatie. Sistemul de tutela este depasit de
situatie datorita numarul mare de minori neînsotiti sau separati ajunsi în hotspot-urile italiene.
Numerosi minori sunt blocati în aceste centre. Totusi, odata iesiti din aceste centre, minorii
beneficiaza de aceleasi drepturi la educatie precum minorii de nationalitate italiana.
Incercand sa stapaneasca valul de refugiati care a luat-o prin surprindere, Ungaria nu a
reusit întotdeauna sa respecte standardele internationale în materie de educatie si asigurare a
drepturilor copiilor. Accesul la educatie a minorilor refugiati a ramas limitat si adesea grevat de
prejudecatile unor parinti sau chiar ale unor cadre didactice. Societatea ungara nu pare interesata
– cel putin în actuala etapa – sa profite de diversificare si deschidere.
Grecia a facut fata cu greu unor intrari masive si scapate de sub control, de refugiati.
Cautarile în privinta organizarii educatiei au durat cativa ani. S-a încercat ca primirea copiilor
refugiati în scoli sa nu perturbe functionarea normala a acestora. Experienta unor formule de
educatie separata nu a fost dintre cele mai bune si a condus la revenirea catre solutiile integrate,
mai eficiente. S-a vazut ca fara atragerea unor educatori specializati si special pregatiti care sa
sprijine din exterior sistemul, nu se pot obtine rezultate pozitive.
Este evident ca evaluarile personalizate cat mai sensibile, precum si oferta unor rute
educationale în functie de nevoile si capacitatile individuale ale elevilor, pot asigura rezultate bune
si pot face din acesti copii, astazi în suferinta, adulti competenti si capabili sa produca plusvaloare
în tara care i-a format.
Unde se afla Romania în acest peisaj variat? Sau, mai bine spus, unde vrea sa ajunga ? O
parte din raspuns, în paginile urmatoare.
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CAPITOLUL 3. OPTIMIZAREA INTERVENȚIILOR
EDUCAȚIONALE PENTRU MINORII AFLAȚI SUB
PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ.
DE LA PRACTICI LA POLITICI
3.1. ÎNTRE EDUCAȚIA „DE TRANZIT” ȘI EDUCAȚIA PENTRU TOȚI
Realitati recente obliga la urmarirea temei Educației pentru toți, la aproape 30 de ani de la
lansarea ei la Jomtien (UNESCO, 1990), din pacate sub auspicii mai pesimiste ca oricand. Cadrul
Dakar, statutat de Forumul Mondial pentru Educatie în anul 2000 (UNESCO, 2000), reia ideea
întaririi sectorului educational de baza (educatie primara) printr-un plan operational pentru 15
ani agreat de întreaga comunitate internationala si axat pe „umplerea celor patru goluri” informare, politici, capacitare si finantare. Anul urmator, în cadrul Conferintei Generale de la
Geneva, ca raspuns la îngrijorarile privind amenintarea „ciocnirii” culturii si civilizatiilor, UNESCO
(2001) propune întregii comunitati internationale ca tema majora preocuparea pentru
promovarea dialogului intercultural. Declarația Universală a Diversității Culturale adoptata cu
acest prilej, afirma în articolul 5: „toate persoanele sunt îndreptatite sa primeasca educatia si
formarea care le respecta cel mai bine drepturile si identitatea culturala  toate persoanele au
dreptul sa participe pe deplin la viata culturala pe care o aleg, precum si sa aiba propriile practici
culturale, daca acestea respecta drepturile si libertatile fundamentale”.
Evolutia exploziva a miscarilor de populatie dinspre Orientul Mijlociu si Africa, în special,
catre Europa, imposibil de anticipat atunci, a creat o dinamica ce adauga noi brese si acutizeaza
disfunctionalitatile deja existente în sistemele educationale, marind exponential riscul pentru
copiii migranti sau/ si refugiati. Fenomenul migratiei produce statistici care spun de exemplu ca
un copil refugiat are un risc de cinci ori mai crescut decat ceilalti copii sa nu aiba acces la scoala,
fara sa mai punem în discutie sansa de a învata în limba materna. Estimarile UNHCR (2016, p.5–
11) pentru anul 2015–2016 sunt ca jumatate dintre copiii refugiati si trei sferturi dintre
adolescentii refugiati nu frecventeaza scoala, comparativ cu 9%, respectiv 16% dintre copii si
adolescenti la nivel global. Mai mult de jumatate dintre copiii dislocati din lume sunt în doar sapte
tari confruntate ele însele cu mari dificultati în sectorul educational: Ciad, Republica Democratica
Congo, Etiopia, Kenya, Liban, Pakistan si Turcia. In ciuda eforturilor de extindere a accesului la
educatie, greutatea numarului a facut ca ratele de înscriere sa scada în ultimii ani, chiar si în tari
cu potential economic si cultural în privinta asigurarii drepturilor persoanelor. Daca la aceste cifre
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se adauga un scenariu de viata dificil, trait din tranzitii repetate si provizorat pentru 20 de ani, atat
cat se estimeaza a fi durata medie a exilului refugiat, imaginea este sumbra.
Asemenea statistici, menite sa genereze constientizarea proportiei unui fenomen, dau un
efect paradoxal la nivel perceptiv si actional, undeva între deziluzie si neputinta. Dincolo de
problema supravietuirii pentru aceste persoane si grupuri vulnerabile, a sigurantei vitale si
psihologice, migrantii si refugiatii sunt oameni cu sperante, abilitati si determinare în a-si schimba
viata. Intre marile nevoi pe care aceste persoane le au, educatia aduce încredere si respect de sine
si deschide perspectivele de viata.
In fata unor astfel de realitati este important sa aducem în atentie cazurile de rezilienta,
atat ca proces individual, cat si social, cazuri care n-ar fi posibile într-un context impersonal sau
ostil. Proiectul nostru a sperat sa se poata înscrie în aceasta logica, propunandu-si sa contribuie
într-o zona semnificativa a acestui proces de integrare si rezilienta, aceea a educatiei. Daca în mod
traditional sistemul nostru de învatamant nu a facut din educatia refugiatilor si migrantilor un
domeniu de reglementare si politici, comunitatile locale si scolile au trebuit sa reactioneze si sa
gaseasca solutii la provocari. Ne-a preocupat sa identificam aceste scoli, sa facem vizibili acesti
copii si adolescenti si nevoile lor educationale, alaturi de profesori si nevoile lor profesionale. Neam propus sa cercetam si sa actionam de la nivel micro - al relatiilor si practicilor educationale
scolare, la cel macro, al politicilor care influenteaza aceste practici. Capitolul de fata consemneaza
o parte dintre rezultatele proiectului „Modalități de optimizare a intervențiilor educaționale pentru
copiii care provin din familii de refugiați/beneficiază de protecție internațională” derulat în anul
2017 de catre Institutul de Stiinte ale Educatiei, în parteneriat cu institutii care scolarizeaza elevi
aflati sub protectie internationala, migranti sau refugiati, sau care se pregatesc sa primeasca astfel
de elevi într-un viitor apropiat.

3.2. ABORDARE METODOLOGICĂ
In prezent exista o baza de prevederi legale care vizeaza scolarizarea copiilor si tinerilor
aflati sub protectie internationala si serviciile de suport pentru facilitarea învatarii limbii romane,
însa insuficiente în raport cu complexitatea procesului educational si al integrarii lor în scoala,
comunitate si societate. Proiectul nostru si-a propus sa creasca gradul de expertiza în domeniul
educatiei copiilor provenind din familii de migranti/ refugiati si sa faciliteze schimburile de bune
practici între profesorii si scolile care lucreaza cu acesti copii.
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Scopul demersului prezentat aici îl reprezintă analiza practicilor de integrare în
școală și, mai larg, în comunitate, a copiilor care beneficiază de protecție internațională în
România, în vederea identificării experiențelor și formulării unor recomandări pentru
ameliorarea politicilor și optimizarea practicilor în acest domeniu. Specific, am avut în
vedere următoarele obiective de cercetare:
•

întocmirea unei harti a zonelor cheie, incluzand date privind numarul si profilul minorilor
care beneficiaza de protectie internationala pe teritoriul Romaniei, respectiv institutiile
gazda pentru acesti copii;

•

analiza documentara asupra politicilor si practicilor de integrare si educatie destinate
copiilor care beneficiaza de protectie internationala;

•

culegerea de date privind activitatile realizate în scoli si efectele acestora din perspectiva
facilitarii procesului de integrare scolara si sociala, a importantei implicarii comunitatii în
sustinerea actiunii educative a scolii, precum si exemple relevante de practici în acest sens;

•

formularea unor recomandari privind politicile de sustinere a educatiei, a integrarii
scolare si sociale a copiilor care beneficiaza de protectie internationala.

Cercetarea a vizat exclusiv grupul copiilor de varsta scolara care provin din familii de
migranti/refugiati sau care sunt în etapa de evaluare de catre autoritati a statutului lor. Optiunea
noastra de abordare a problematicii copiilor aflati sub protectie internationala în învatamantul
romanesc a fost în principal calitativa, metoda care nu ne permite verdicte însa ne poate orienta
în formularea ipotezelor si a strategiilor de dezvoltare pornind de la caracteristicile contextuale.
Complementar, studiul nostru a avut nevoie de colectarea unor date cantitative pentru a realiza
un tablou cat mai aproape de realitate al problematicii studiate.
Metodologia de cercetare a avut în vedere: analiza distributiei nevoilor si a ofertei de
educatie pentru copiii aflati sub protectie internationala în scolile din sistemul public de
învatamant, la nivel national; analiza institutionala si a practicilor de educatie si integrare a
copiilor care beneficiaza de protectie internationala în sistemul romanesc de învatamant; analiza
documentara asupra politicilor nationale privind educatia copiilor care beneficiaza de protectie
internationala.
Cercetarea de teren a folosit următoarele metode:
a. Ancheta pe bază de chestionar standardizat pentru colectarea datelor privind includerea în
sistemul de învățământ preuniversitar românesc a copiilor/ tinerilor care beneficiază de protecție
internațională, pentru anul 2017. Solicitările au fost transmise către toate inspectoratele școlare
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și către toate cele șase centre regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil din
România și au vizat următoarele informații:
•

numărul minorilor (pe gen și vârstă) care beneficiază de cursul pregătitor de limba
română;

•

numărul minorilor (pe gen și vârstă) care au statut de audienți în școlile din județ;

•

numărul minorilor (pe gen și vârstă) care au solicitat integrarea în școlile din județ
(au statut de elev);

•

lista instituțiilor din rețeaua școlară județeană care primesc ca audienți/elevi integrați
în sistem minori beneficiari de protecție internațională;

•

locația în care se desfășoară cursurile de inițiere în limba română (Centru sau Școală);

b. Analiza instituțională pe baza unui chestionar (5 pagini în forma aplicabila), aplicata
personalului managerial si cadrelor didactice (profesori pentru învatamant primar si profesori de
limba romana), în total 11 persoane care lucreaza direct cu copiii aflati sub protectie
internationala, din cinci institutii scolare aflate în judetele Braila, Maramures, Constanta si Galati.
Analiza a utilizat doua instrumente:
b1. Chestionar de analiză instituțională (tip SWOT, Anexa 1) cu 7 întrebări deschise pentru
evaluarea statusului organizației, direcțiilor de orientare ale acesteia și a măsurii în care
orientarea actuală este strategic utilă în susținerea educației copiilor aflați sub protecție
internațională. Demersul constă în identificarea atuurilor, punctelor slabe, precum și a
oportunităților și amenințărilor din mediul organizațional. Odată identificați acești factori,
devine posibilă elaborarea unor strategii care să fie fundamentate pe atuuri, să elimine
punctele slabe, să exploateze oportunitățile și să contracareze amenințările. Punctele tari și
slabe sunt identificate la nivelul intern al organizației, în vreme ce oportunitățile și
amenințările corespund unui nivel extern de analiză în raport cu organizația. Analiza la nivel
extern este centrată pe mediul organizației și se desfășoară, spre exemplu în cazul schemei
PEST pentru care am optat, pe dimensiunile politic-legal, economic, social și tehnologic.

b2. Chestionar standardizat pentru aprecierea potențialului școlii în privința
dezvoltării intervențiilor destinate copiilor aflați sub protecție internațională (Anexa
2), aplicat unui număr de 11 cadre didactice din școli gazdă pentru copiii aflați sub protecție
internațională. Chestionarul include 38 de itemi reprezentând funcțiile școlii, distribuiți pe
două coordonate: domeniul – tehnico-economic, socio-uman, civic, cultural și educațional și
nivelul de impact – individual/elevi, instituțional/organizațional, al comunității locale,
național și internațional/global (Țăranu, 2009, p.165).
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c. Focus-grup cu experți (cadre didactice, directori de școli, cercetători și actori locali)
implicați direct în procesul educației copiilor aflați sub protecție internațională, pentru
analiza și formularea de recomandări de modificare a documentelor normative în domeniul
educațional. Grupul de participanți a avut următoarea componență: cadre didactice profesori
pentru învățământ primar (trei persoane), cadre didactice profesori de limba română (trei
persoane), cadru didactic profesor de istorie (o persoană), inspectori cu atribuții în domeniul
integrării copiilor beneficiari ai protecției internaționale (două persoane), consilier școlar (o
persoană), directori de unitate școlară (patru persoane), cercetători în domeniul educațional
(cinci persoane).
Prezentam în continuare prelucrarea datelor obtinute si analiza acestor informatii.

3.3. HARTA ZONELOR CHEIE PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR
AFLAȚI SUB PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ
Inainte de punerea pe harta a datelor obtinute, este important de clarificat parcursul
procedural al minorilor care beneficiaza de protectie internationala. Potrivit Legii nr. 122/2006
privind Azilul în Romania, beneficiarul protectiei internationale „este cetateanul strain sau
apatridul caruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protectia subsidiara” (art.2).
Articolul 17 al aceleiasi legi afirma „dreptul solicitantilor de azil minori de a avea acces la
învatamantul anteprescolar, prescolar si scolar obligatoriu, în aceleasi conditii ca si minorii
cetateni romani, cat timp nu se pune în executare o masura de îndepartare a acestora sau a
parintilor lor de pe teritoriul Romaniei”.
In acord cu aceasta lege, la nivel national diferite ministere implicate - Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Ministerul
Sanatatii - alaturi de alte institutii, au fost preocupate sa elaboreze o strategie nationala, o
legislatie, sa creeze campusuri de primire, sa ofere asistenta medicala, sa asigure ajutor financiar
etc. In privinta educatiei au fost luate masuri pentru a asigura integrarea copiilor precum
pregatirea legislatiei în domeniul educational, elaborarea unei programe scolare si a manualelor
de initiere în limba romana. Potrivit legislatiei în vigoare, urmatoarele institutii intervin în
procesul primirii si integrarii copiilor cu statut de imigranti în Romania:
Inspectoratul General pentru Imigrari, subordonat Ministerului Afacerilor Interne, este
institutia responsabila cu aplicarea politicilor si legilor romanesti în domeniul azilului. Printre
masurile care au fost elaborate si care fac referire la solicitantii de azil minori se afla cursul
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pregatitor de durata unui an scolar, în vederea înscrierii lor în sistemul national de învatamant si
posibilitatea participarii ca audient în cadrul programului oferit de scolile publice. Acest curs este
organizat de Ministerul Educatiei, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrari si poate
fi accesat de minori în termen de trei luni de la depunerea cererii de azil. De asemenea, obtinerea
protectiei internationale garanteaza dreptul minorilor de a beneficia gratuit de educatie în
sistemul public, prin obtinerea statutului de elev.
In privinta minorilor neînsotiti de varsta mai mica de 16 ani, se prevede ca acestia vor fi
cazati într-unul dintre cele sase Centre Regionale de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil
subordonate Inspectoratul General pentru Imigrari, pana la expirarea termenului de 15 zile de la
data finalizarii procedurii de azil, în cazul în care nu li s-a acordat o forma de protectie. Cei carora
li s-a acordat o forma de protectie la sfarsitul procedurii de azil, sunt preluati de catre sistemul de
protectie a copilului si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru copiii aflati în
dificultate. Copiii neînsotiti cu varste cuprinse între 16 si 18 ani pot alege sa ramana în Centrele
Regionale administrate de IGI. Cererile de azil ale minorilor vor fi solutionate luand în considerare
datele personale din dosar, motivele invocate, situatia din tara de origine, interesul superior al
copilului, gradul de dezvoltare intelectuala si maturitatea acestuia.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului reprezinta institutia publica
care se afla în subordinea Consiliilor judetene si care ofera asistenta si ajutor copiilor, familiilor,
persoanelor varstnice, celor aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilitati. Aceasta
institutie publica ofera protectie, cazare si sprijin familiilor si copiilor (însotiti/neînsotiti) straini,
în vederea integrarii acestora cu statut legal obtinut. In conditiile legii, minorii beneficiaza de
aceeasi protectie oferita minorilor romani aflati în dificultate.
Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii asigura, printre altele, la nevoie, recunoasterea
diplomelor, atestarea studiilor si calificarilor din tara de origine, în conditiile stabilite de legea
romana. De asemenea, Ministerul Sanatatii si Comitetul pentru Situatii de Urgenta urmaresc
starea de sanatate a imigrantilor pe care îi monitorizeaza si îi evalueaza din punct de vedere
medical si asigura dreptul acestora de a participa la programele nationale de sanatate.
Informatiile colectate de noi în urma solicitarilor adresate tuturor Centrelor Regionale si
Inspectoratelor Scolare din Romania creioneaza un tablou care, chiar daca incomplet (am avut
disponibile informatii de la 80% dintre institutiile vizate), ofera o imagine optimista prin
comparatie cu estimarile rapoartelor internationale privind accesul migrantilor la educatie
(UNHCR, 2016), însa puternic dezechilibrata sub raportul numar/oferta, dupa cum vom explica în
continuare.
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Statisticile arata ca anul 2017 a reprezentat pentru Romania un varf al fluxurilor de
imigranti, inclusiv în privinta primirii minorilor: un numar de 634 de persoane cu statut de
refugiat, dintre care 172 de copii, au fost relocate în Romania din Grecia si Italia începand din 2016,
carora li se adauga un numar de 1.331 de cereri de azil, dintre care 309 copii, principalele tari de
origine fiind Siria, Irak, Afganistan si Iran19. Dintr-un total de 3.200 de persoane care beneficiaza
de protectie internationala înregistrate în Romania, potrivit datelor obtinute în acest studiu,
aproximativ 550 de copii sunt inclusi într-un tip de învatamant, cu o distributie teritoriala
concentrata în judetele din proximitatea Centrelor Regionale pentru Azil, cu precadere
Maramures, Galati, Bucuresti si Suceava.

Figură 7. Distribuția teritorială a includerii minorilor aflați sub protecție internațională în școli (2017)

Datele oferite de inspectoratele școlare cu privire la rețeaua de instituții de la nivel local
desemnate să școlarizeze minori aflați sub protecție internațională demonstrează o preocupare
importantă pentru această problematică. Majoritatea listelor includ, alături de școli gazdă, unități
de învățământ care sunt gata să devină gazdă pentru copiii migranți. O analiză a raportului ofertă/
solicitări în privința statutului de elev audient sau elev evidențiază câteva situații dezechilibrate
sau paradoxale. De exemplu, deși aproape jumătate dintre minorii incluși în sistemul de
potrivit unui Comunicat de presă al organizației Salvați Copiii,
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2017/06/20/comunicat-de-presa-salvati-copiii-romania-13-3702 (accesat la data de 20.11.2017)
19
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învățământ românesc sunt declarați în județul Maramureș, lista școlilor care-i pot primi include
un număr de numai trei instituții (Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Liceul Teologic
Penticostal Baia Mare și Liceul cu Program Sportiv din Baia Mare). Pe de altă parte, deși numărul
solicitărilor este mic pentru județul Covasna, un număr de 10 școli de aici și-au arătat
disponibilitatea de a primi minori aflați sub protecție internațională.
Din totalul minorilor aflati sub protectie internationala, 207 de copii urmeaza cursurile
pregatitoare de limba romana în cadrul sistemului de învatamant, cei mai multi cu varste între 5
si 16 ani, majoritatea dintre acestia fiind baieti (vezi figura 8).

Figura 8: Distribuția pe vârstă, gen și teritorială a minorilor aflați sub protecție internațională care urmează cursul
pregătitor de limba română în cadrul rețelei școlare publice (2017)

Reamintim aici faptul ca în Romania, organizatiile nonguvernamentale active în domeniul
migratiei si al drepturilor omului organizeaza, distinct de Ministerul Educatiei Nationale, cursuri
de limba romana pentru minori si adulti migranti/ refugiati, în cadrul Centrelor Regionale de azil
sau în centre proprii, nefiind destinate în mod specific integrarii copiilor în sistemul national de
învatamant.
De altfel, potrivit legii (nr.122/2006) organizarea cursului pregatitor de initiere în limba
romana revine Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru
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Imigrari, este gratuit si are scopul explicit de a facilita înscrierea în sistemul national de
învatamant. Reglementarile ulterioare din domeniul educatiei (Ordinul MEC nr. 5925 din
12.11/2009) stipuleaza posibilitatea minorilor straini beneficiari ai protectiei internationale de a
participa ca audienti la activitatile scolare, în cadrul anului pregatitor.
Acest context poate explica diferenta evidenta prezentata în informatiile colectate de noi
de la aceleasi institutii, între numarul celor care urmeaza cursul pregatitor de limba romana si
numarul celor care participa ca audienti la activitati în scolile publice. Desi asteptarile erau în sens
negativ, dat fiind caracterul facultativ al participarii la activitatile scolare în anul pregatitor, un
numar de 288 de minori, în proportie aproximativ egala a raportului fete/ baieti, au statut de
audient în institutii de învatamant publice (fata de 207 minori care urmeaza cursul de limba

Figura 9. Distribuția pe vârstă, gen și teritorială a minorilor aflați sub protecție internațională care se află în școlile românești
(2017)

romana, vezi figura 9). Potrivit datelor culese de noi de la un numar de 9 scoli gazda distribuite
echilibrat în teritoriu, numarul orelor petrecute saptamanal la scoala de elevii audienti variaza
între 4 ore si 30 de ore, cu o medie de aproximativ 16 ore/ saptamana.
Semnificativ este faptul ca exista un grup constant ca participare în institutiile publice,
pentru cursul de limba romana si ca audienti la activitati, respectiv grupul copiilor de varsta
prescolara (47 de copii), declarati în judetele Maramures si Galati. Pe de alta parte, constatam ca
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varsta celor care participa ca audienti la scoala este mai mare comparativ cu al celor care urmeaza
cursul pregatitor de limba romana, ceea ce poate fi pus pe seama nevoii de socializare specifica
varstelor preadolescentei si adolescentei.
Potrivit studiului nostru, în etapa de integrare în sistemul national de învatamant sunt
declarati 238 elevi aflati sub protectie internationala, în numar egal fete si baieti, majoritatea cu
varsta între 10 si 16 ani (vezi figura 10)

Figura 10. Distribuția pe vârstă, gen și teritorială a minorilor aflați sub protecție internațională care au statutul de elev (2017)

Referitor la dinamica acestor grupuri de minori la nivel teritorial, se constata ca judetul
Maramures se afla în varful acestor solicitari, în special institutia scolara de la Somcuta Mare
situata în proximitatea centrului regional pentru azil.
Dupa cum putem observa, în judete precum Timis, Giurgiu, Suceava sau Galati exista un
numar redus de copii care beneficiaza de cursuri de limba romana sau de statutul de audient în
scoala publica, cu toate ca în aceste judete se afla centre de primire si cazare a solicitantilor de azil,
situatie determinata de factori multipli. Un prim factor îl constituie contributia organizatiilor
nonguvenamentale care vin sa raspunda nevoilor copiilor si adultilor de acomodare culturala.
ONG-urile faciliteaza pentru minorii aflati sub protectie internationala cursuri de limba romana,
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consiliere psihologica si materiale didactice pentru sustinerea învatarii limbii romane si
gestionarea mai facila a procesului de adaptare culturala. Impactul asupra integrarii sociale a
copiilor aflati sub protectie internationala poate fi maximizat printr-un parteneriat ONG – scoala,
care ar oferi acces copiilor la mediul din scoala de masa în perioada de deprindere a abilitatilor de
comunicare în limba romana, pentru a gestiona mai usor relationarea interculturala si scolarizarea
ulterioara în sistemul de învatamant romanesc.
Situatia numarului scazut de copii care urmeaza cursuri de limba romana sau care au
statutul de audient/elev în scoala publica este justificat si de specificul Romaniei ca tara de tranzit
spre tarile din vestul Europei, considerandu-se ca nu este necesara dezvoltarea competentelor de
comunicare în limba romana si integrarea copiilor în scoala pentru perioade de sedere temporara.
Dat fiind acordul cu Uniunea Europeana pentru primirea unei parti dintre refugiatii care au intrat
în Europa în ultimii ani, numarul solicitantilor de azil va creste, iar Romania se va afla în fata
situatiei de a raspunde tuturor nevoilor de ordin material, social si educational. Astfel, tara noastra
se pregateste sa ofere servicii educationale de calitate atat pentru copii, cat si pentru adulti, î n
perspectiva sustinerii procesului de acomodare culturala si dezvoltare personala si profesionala,
dar si în perspectiva beneficiilor pe care le pot aduce noii veniti pietei muncii si societatii
romanesti, în contextul crizei fortei de munca calificata ca urmare a migratiei masive a romanilor
catre tarile vest europene si non-europene.

3.4. ANALIZA INSTITUȚIONALĂ A ȘCOLILOR GAZDĂ
Asa cum am precizat anterior (vezi subcapitolul 3.2), studiul de fata a încercat printre
altele, sa surprinda la nivelul institutional masura în care scoala ar putea sa sustina integrarea
copiilor care beneficiaza de protectie internationala în sistemul educational romanesc. Aceasta
etapa a vizat, pe de o parte, analiza modalitatilor în care scolile gazda au raspuns cu actiuni
concrete nevoii de adaptare la solicitarile specifice din punct de vedere psihologic, educational,
cultural si social ale copiilor si tinerilor migranti/ refugiati, iar pe de alta parte, a vizat
surprinderea opiniilor si a propunerilor oferite de cadrele didactice/managerii respondenti
referitoare la perspectivele de dezvoltare a scolii pentru optimizarea actiunilor legate de aceasta
problematica. Chestionarul de analiza institutionala a vizat 5 institutii scolare la nivelul a 5 judete
participante (Braila, Bucuresti, Constanta, Galati si Maramures) si s-a bazat pe o autoevaluare
institutionala atat calitativa, cat si cantitativa.
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Tabelul 3: Analiza SWOT a școlilor gazdă

Resurse umane – deschiderea cadrelor didactice, disponibilitatea lor de a lucra cu copiii care
beneficiază de protecție internațională; stabilitatea profesorilor pe posturi (cadre didactice
titulare).

Atuuri (S)

Documente curriculare – posibilitatea construirii unui orar zilnic adecvat și previzibil.
Parteneriate – cadrele didactice au experiență în derularea unor proiecte și parteneriate în
țară și în afară acesteia, inclusiv între școli gazdă.
Managementul scolii (clasei, calitatii etc.) – dezvoltarea unor proceduri interne specifice
integrării copiilor aflați sub protecție internațională.
Infrastructura scolara – existența spațiului destinat cursului pregătitor; existența locurilor în
clase pentru primirea minorilor audienți; posibilitatea de desfășurare a activităților într-un
singur schimb.
Resurse umane – formare insuficienta/deficitara a profesorilor pe tematici precum incluziune si
predarea limbii romane ca limba straina; lipsa unui consilier scolar la nivelul scolii care sa se ocupe
de copiii refugiati sau a unui profesor de sprijin; dificultati în privinta cunoasterii nevoilor acestor

Slabiciuni (W)

copii; dificultati în lucrul cu parintii acestor minori sau în contextul comunitatii locale.
Documente curriculare – programa scolara este încarcata si neadaptata nevoilor reale (învatarea
limbii romane ca limba straina); lipsa unor auxiliare scolare (manuale, ghiduri, softuri educationale
etc.) centrate pe acest grup tinta.
Managementul școlii (clasei, calitatii etc.) – lipsa unei baze de date care sa includa acesti copii (de
exemplu Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania - SIIIR).
Infrastructura

școlară

–

spatiu

insuficient

pentru

desfasurarea

cursului

pregatitor,

supraaglomerare în clase.
Politice sau legislative – completarea bazei de date SIIIR cu includerea acestui grup-tina;
modificarea Planului de dezvoltare instituțională la nivelul scolii.

Oportunitati (O)

Economice – posibilitatea dezvoltarii unor proiecte centrate pe acest grup tinta; existenta unor
institutii partenere preocupate de aceeasi tematica în tara sau în afara acesteia.
Socio-culturale – formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu acesti elevi; existenta unui nivel de
toleranta etnica specifica localitatii; existenta unor persoane vorbitori de limba araba etc., posibili
facilitatori pentru copiii care beneficiaza de protectie internationala; constientizarea de catre copiii
romani si de catre parintii acestora a dificultatilor cu care se confrunta copiii refugiati, cu sprijinul
mass-media/alte proiecte derulate la nivel local.
Tehnologice – posibilitatea accesarii de fonduri suplimentare pentru s colile care nu dispun de
mijloace moderne.
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Politice sau legislative – legislatia învechita; politici neadaptate; lipsa unei baze de date

Amenintari (T)

functionale si adaptate acestei provocari la nivel national.
Economice – competitia pe piata educationala (care este în defavoarea acestor scoli, ale caror
performante la nivel de rezultate pot scadea) si evolutia pe piata muncii.
Socio-culturale – context social diferit, comparativ cu grupul tinta.
Tehnologice – unele scoli nu dispun de mijloace suficiente/ moderne pentru sustinerea educatiei
acestor copii.

Prelucrarea raspunsurilor oferite de directori si cadre didactice direct implicate în lucrul
cu copii aflati sub protectie internationala a constat în codarea acestora pe urmatoarele
dimensiuni: resurse umane, curriculum, parteneriate, management, infrastructura scolii,
aspectele politice sau legislative (autonomie, legislatie), economice (finantare, competitia pe piata
educationala, evolutia pietei muncii), socio-culturale (caracteristici demografice, specificul
comunitatii, aspecte ale culturii pedagogice) si tehnologie (mijloace multi-media de învatare,
comunicarea în reteaua globala etc.). Raspunsurile oferite de cadrele didactice si directorii scolilor
au punctat urmatorii factori considerati relevanti pentru masura în care scoala raspunde
provocarilor integrarii copiilor aflati sub protectie internationala (vezi tabelul 3).
Ulterior codarii, pentru a face posibila interpretarea datelor, am recurs la evaluarea
calitativa a punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si amenintarilor pe scala bidimensionala,
rezultand o ierarhizare a itemilor dupa prioritati, în termeni de frecventa si consecinte. Ordonarea
itemilor SWOT în ordinea magnitudinii lor, face posibila identificarea relatiilor între diferiti factori
si obtinerea unei imagini de ansamblu a problematicii vizate.
La nivelul intern al scolilor gazda vizate (atuuri si slabiciuni), se constata ca principalul atu
îl reprezinta stabilitatea personalului si disponibilitatea, deschiderea acestuia la nivel atitudinal si
personal, de a lucra cu copiii aflati sub protectie internationala. Acolo unde nivelul de management
a gasit solutii de clarificare a demersurilor interne, cu referire directa la aceasta problematica,
rezultatele sunt consemnate ca atuuri determinante pentru succes. Sunt amintite aici revizuiri ale
Planul de Dezvoltare Institutionala (PDI) care includ problematica integrarii copiilor refugiati
(Scoala Gimnaziala „Al. I. Cuza” din Braila) sau crearea la nivelul scolii a unei comisii care se ocupa
de audientii si de elevii refugiati si care colaboreaza cu ofiterul de integrare desemnat de
Inspectoratul General pentru Imigrari (Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Somcuta Mare,
Maramureș).
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…când Inspectoratul Școlar Județean Brăila a desemnat în Consiliul de Administrație instituția
și profesorii care predau cursul pregătitor de limba română pentru elevii străini, în special sirieni,
am ținut cont de disponibilitatea și energia personalului din management și a profesorilor pentru
a se ocupa de integrarea acestor copii. (inspector scolar, ISJ Braila)
Totodata, lipsa programelor de instruire/formare pe tematica integrarii elevilor cu acest
specific si a predarii adecvate, în special a limbii romane, genereaza efecte de supraîncarcare,
dificultati de întelegere a nevoilor individuale si de grup si de adecvare a interventiilor
educationale. Aceste elemente se asociaza cu deficiente la nivelul gestiunii/existentei
informatiilor legate în special de minorii audienti sau care urmeaza cursul pregatitor de limba
romana, deficiente privind proiectarea programului de pregatire a minorilor migranti/aflati sub
protectie internationala pentru integrarea în sistemul national de educatie si, în unele cazuri, cu
o infrastructura care nu permite alocarea în scoala a unui spatiu adecvat pentru grupele de
minori care urmeaza cursul pregatitor sau cu supraaglomerarea salilor de clasa.
…cadrele didactice au dificultăți de a se adapta la nevoile acestor elevi străini… evoluția este
adesea greoaie în învățarea limbii române, în contextul alocării unui număr mic de ore de limba
română… (profesoară de limba română, Maramureș).
Slabiciunile în acest punct sunt accentuate de lipsa consilierilor scolari si/sau a unui
profesor de sprijin care sa constituie un suport semnificativ din punct de vedere pedagogic pentru
cadrele didactice.
Un alt atu semnificativ în sprijinul profesorilor consta în participarea scolilor la proiecte
în parteneriat cu organizatii nonguvernamentale active în domeniul migratiei sau în parteneriate
cu alte scoli gazda pentru schimbul de bune practici, cum sunt acordurile existente chiar între
scolile vizate de analiza noastra: Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” din Somcuta Mare partener cu
Liceul Teoretic „Dunarea” din Galati sau Scoala Gimnaziala „Al. I. Cuza” din Braila partenera a
Centrului Scolar pentru Educatia Incluziva „Albatros”, Constanta.
Corelata cu dezvoltarea de parteneriate în comunitatea extinsa, diversificarea activitatilor
extra-curriculare si adaptarea la nevoile comunitatii scolare si locale reprezinta un avantaj mai
degraba izolat si contextual, în special datorita limitarii resurselor, inclusiv de timp. Un exemplu
de consecventa îl constituie organizarea timp de opt ani consecutivi a Festivalului de teatru de
catre Scoala Gimnaziala „Ferdinand I” din Bucuresti. In anul 2017, festivalul a fost organizat în
parteneriat cu Inspectoratului Scolar Judetean Constanta si avut tema Călători în lume.
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Ediția de anul acesta este dedicată refugiaților care sunt sau vor veni din țara noastră. Ne dorim
ca prin intermediul spectacolelor să evidențiem diversitatea culturală, unicitatea fiecărui popor și
capacitatea de a accepta diferențele care ne individualizează. (cadru didactic organizator, Scoala
Gimnaziala „Ferdinand I”, Bucuresti)
In viziunea respondentilor, desi este greu de anticipat ceea ce se va realiza în urmatorii ani în
privinta legislatiei în domeniul educatiei minorilor imigranti/refugiati, o evolutie pozitiva este
generata de existenta oportunitatilor de parteneriate între institutii aflate la niveluri diferite de
responsabilitate si competenta, întalniri si actiuni care pot aduce clarificari si argumente pentru
schimbarea discursului politic si îmbunatatirea legislatiei existente.
La nivel actional, acolo unde pot fi influentate practicile, respondentii identifica, de exemplu,
posibilitatile de accesare a unor programe de tipul Erasmus+, eTwinning sau pe cele oferite prin
Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare, benefice pentru suplimentarea resurselor materiale si
tehnologice, dar mai ales în sprijinul nevoilor de formare a cadrelor didactice care lucreaza direct
cu copiii aflati sub protectie internationala.
In

acord

cu

concluziile

mai

multor

rapoarte

si

studii

privind

integrarea

imigrantilor/refugiatilor, inclusiv în scoli, sintetizate sugestiv de formula „contextul integrării
contează”20, respondentii accentueaza importanta oportunitatilor oferite de contextul sociocultural al primirii si educatiei migrantilor. Chiar daca nu constituie aspecte comune si nici nu au
stabilitatea/constanta necesara, nivelul de deschidere si toleranta în comunitatea locala si scolara,
existenta în localitate a unor persoane din grupul migrantilor care pot facilita contactul cu parintii
si copiii aflati sub protectie internationala, existenta unor campanii de constientizare asupra
problematicii refugiatilor dezvoltate de ONG-uri sau mass-media, reprezinta factori decisivi în
sustinerea interventiilor scolii.
Școala noastră derulează încă din anul 2009 proiectul „Împreună vom reuși”, prin intermediul
căruia am reușit să schimbăm mentalități la nivelul comunității locale și să înlesnim acomodarea
culturală și lingvistică a copiilor și adulților refugiați (cadru didactic, Șomcuta Mare,
Maramureș).

Formula este titlul inspirat al unui proiect derulat în anul 2017 de Asociația Română pentru Promovarea
Sănătății (ARPS) prin Centrul de Cercetare și Documentare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI) și
Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT,
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/01/20/comunicat-de-presa-asociatia-romana-pentru-promovareasanatatii-17-22-57 (accesat la data de 13.10.2017)
20
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Amenintarile, evolutiile negative, surprinse de respondenti sunt legate în principal de
reglementarile actuale, neadaptate nevoilor reale ale scolilor gazda, de contextul dezavantajat
economic, social si cultural al familiilor de migranti/ refugiati si de diferentele culturale evidente
la nivelul scolii între grupurile de elevi. De asemenea, apar o serie de amenintari care, desi
surprinse de mai putini respondenti, au un impact important insecuritatea economica locala si
insuficienta spatiilor educationale si a bazei materiale. Concurenta pe piata educationala inclusiv
pentru resurse, este, de asemenea, în defavoarea scolilor gazda în conditiile în care performanta
pedagogica la nivel de proces (integrarea categoriilor speciale de elevi) este nevalorizata, accentul
fiind pus pe performanta la nivel de rezultat (la examinarile nationale, acolo unde prezenta acestor
elevi poate afecta negativ rezultatele).
Inainte de toate, însa, riscul cel mai frecvent mentionat de respondenti îl reprezinta
deficientele în formarea profesorilor care predau limba romana ca limba straina si resursele
pedagogice si materiale sarace pentru sustinerea cursurilor pregatitoare în scoli.
…nu există încă o rețea, o comunitate profesională distinctă prin intermediul căreia profesorii care
au astfel de elevi să se sprijine în oferirea de materiale educaționale de calitate pentru cursurile
de limba română ca limbă străină… (cadru didactic, Galați).
În consecință, reprezentanții școlilor analizate aici consideră că, pe termen mediu,
prioritățile majore pentru școlile proprii, constau în:
•

dezvoltarea unei abordări incluzive și democratice în practicile pedagogice și manageriale;

•

elaborarea de proceduri operaționale interne de integrare a copiilor și tinerilor migranți/
refugiați în școală;

•

elaborarea unui ghid de facilitare a integrării în școală a copiilor străini;

•

participarea și

derularea unor acțiuni de dezvoltare a toleranței și promovare a

diversității, pentru profesori, părinți, elevi;
•

dezvoltarea acțiunilor de conștientizare a nevoilor copiilor aflați sub protecție
internațională;

•

accesarea de fonduri extrabugetare/derularea de proiecte pentru asigurarea
stabilității/constanței acțiunilor de creștere a șanselor de educație de calitate pentru
acești copii;

•

dezvoltarea de resurse educaționale și promovarea acestora într-o rețea a profesorilor;

•

dezvoltarea unei baze de date proprii la nivel local (al inspectoratelor școlare județene) cu
privire la minorii aflați sub protecție internațională;
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•

identificarea persoanelor care pot facilita comunicarea cu comunitățile/familiile/minorii
aflați sub protecție internațională.

•

Informatiile de pana acum ne permit conturarea unui cadru mai larg de masuri în care
aceste obiective institutionale se plaseaza (vezi figura 11).

i

Figura 11: Direcții prioritare de acțiune pentru susținerea integrării optime a
minorilor aflați sub protecție internațională în sistemul național de educație

3.5. POTENȚIALUL ȘCOLII ROMÂNEȘTI ÎN SUSȚINEREA
DEMERSURILOR DE INTEGRARE
A doua etapa proiectata de noi în scopul identificarii pe de o parte a capacitatii
institutionale existente cu privire la integrarea scolara a copiilor aflati sub protectie internationala
si, pe de alta parte a directiilor de dezvoltare a unor strategii optime de actiune în acest sens, o
reprezinta investigarea perceptiilor cadrelor didactice si a managerilor scolilor gazda cu privire la
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responsabilitatile pe care scoala e important sa le asume în viitor. In acest sens, chestionarul
standardizat a avut la baza un inventar exhaustiv al acestor functii, dezvoltat pe baza modelului
conceptual propus de Y. C. Cheng (2000, vezi si subcapitolul 1.3).
Tabelul 4: Funcțiile școlii și nivelul de impact al acestora (Țăranu, A.M., 2009, p. 165)
Nivelul de impact
Individual
(al elevilor)

Funcțiile școlii
1. Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru a supravietui si a
concura pe piata muncii
2. Contribuie la dezvoltarea potentialului psihologic individual.
3. Contribuie la dezvoltarea relatiilor sociale interumane.
4. Contribuie la dezvoltarea atitudinilor si aptitudinilor civice.
5. Asigura transmiterea valorilor culturale dominante (culturalizarea).
6. Dezvolta creativitatea si realizeaza o educatie estetica relevanta.
7. Asigura învatarea modului de a studia autonom si de autodezvoltare.

Instituțional

8. Ofera servicii de calitate pentru beneficiari.

(al școlii)

9. Reprezinta un loc de munca stimulativ pentru angajati.
10. Faciliteaza aparitia si dezvoltarea calitatii relatiilor interumane în
interiorul organizatiei.
11. Reprezinta un spatiu de socializare politica pentru elevi si profesori
(dezbateri de interes direct).
12. Reprezinta un centru pentru transmiterea si reproducerea culturii.
13. Reprezinta un loc de înnoire culturala.
14. Reprezinta un loc al sprijinului profesional reciproc si al împartasirii
inovatiilor pentru îmbunatatirea metodelor de învatare si predare
(diseminarea cunostintelor si schimbarea educationala).

Comunitatea locală

15. Sprijina nevoile economice sau instrumentale ale comunitatii locale prin
profilul si calitatea ofertelor educative.
16. Intampina nevoile sociale ale comunitatii (integrarea sociala a unor
membri, faciliteaza depasirea conditiei sociale, promoveaza egalitatea
sociala etc.)
17. Faciliteaza afirmarea si exercitarea drepturilor si responsabilitatilor de
cetatean.
18. Sprijina dezvoltarea valorilor culturale locale.
19. Promoveaza normele explicite si credintele comunitatii locale.
20. Ofera servicii pentru diferite nevoi educationale specifice ale comunitatii.
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21. Foloseste resursele umane ale comunitatii pentru promovarea unei retele
în care fiecare învata de la fiecare.
Societatea

22. Formeaza o viitoare forta de munca de calitate.

românească

23. Satisface dinamica pietei muncii prin formarea profesionala a tinerilor.
24. Contribuie la modificarea comportamentului economic al oamenilor prin
programele educationala propuse.
25. Intampina nevoile sociale (de socializare a indivizilor, promoveaza
egalitatea sociala).
26. Realizeaza selectia si ierarhizarea elevilor, conform performantelor si
aptitudinilor.
27. Induce schimbari si dezvoltari sociale.
28. Promoveaza constiinta democratica si faciliteaza dezvoltarile politice.
29. Asigura continuitatea si integrarea culturala.
30. Faciliteaza dezvoltarea profesiilor în domeniul educational.
31. Contribuie la formarea unei societati care învata.

Internațional

32. Contribuie la formarea unor viitori adulti competenti si deschisi pentru
schimburile economice, tehnologice si informationale într-o comunitate
mondiala.
33. Educa în spiritul protectiei mediului si al ecologiei activitatilor umane.
34. Formeaza tinerii în spiritul unei armonii internationale, al tolerantei si
cooperarii sociale.
35. Contribuie la constientizarea interdependentei internationale si a
conflictelor internationale.
36. Promoveaza aprecierea diversitatii culturale prin asigurarea cunoasterii
valorilor, credintelor, traditiilor din diferite tari sau regiuni.
37. Contribuie la dezvoltarea culturii globale.
38. Participa la schimbul educational international si la cooperarea în
domeniul educatiei.

Respondentii au fost solicitati sa aprecieze fiecare dintre cei 38 de indicatori (vezi tabelul
6) cu o valoare situata pe o scala numerica de la 1 la 5, unde: 1 – nesatisfacator, 2 – satisfacator, 3
– bine, 4 – foarte bine, 5 – excelent. Analiza datelor va avea în vedere pe de o parte nivelul de
impact al acestor responsabilitati, pe de alta parte domeniul vizat de aceste functii. O prima
observatie este ca nivelul la care functiile e necesar sa fie îndeplinite cel mai bine în viitor este cel
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al scolii (vezi figura 12), pe care respondentii îl apreciaza cu calificativele bine, foarte bine si
excelent.
Foarte aproape de zona maxima de implicare a scolii se situeaza aprecierile cadrelor
didactice pentru responsabilitatile pentru nivelul individual al elevilor (vezi figura 12), respectiv
pentru nivelul international de impact, nu întamplator, avand în vedere rolul fiecaruia, acela de
profesor direct implicat în activitati cu minorii aflati sub protectie internationala.
Totusi, distributia semnificatiei acordate functiilor scolii la nivelul comunitatii
internationale/globale variaza mai mult, între functiile cele mai importante fiind considerate cele
de promovare a diversitatii culturale si de formare a tinerilor în spiritul tolerantei, cooperarii si
armoniei internationale (vezi figurile 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 si 12.5).
Urmeaza, în lista prioritatilor de responsabilizare a scolilor, functiile de la nivelul
comunitatii locale de impact (vezi figurile 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 si 12.5 ), între care respectarea
diversitatii culturale si promovarea educatiei interculturale este de interes major.
Desi nu putem vorbi de diferente semnificative sub raport statistic în conditiile în care
media semnificatiilor acordate functiilor pentru toate cele cinci niveluri de impact este peste 3.50
(între bine si foarte bine ca reprezentare), palierul societatii (vezi figura 12) prezinta cel mai
scazut interes, iar în acest plan, functii precum contributia scolii la modificarea comportamentului
economic sau adaptarea la dinamica pietei muncii ori formarea competentelor pentru o forta de
munca de calitate, au cel mai slab potential asa cum este scoala proiectata în prezent. Totusi, aici
se situeaza si cea mai bine cotata functie – asigurarea continuitatii si integrarii culturale.

Figură 12.1 – Nivelul individual
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Figură 12.2 – Nivelul instituțional

Figură 12.3 – Nivelul comunității locale

66

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

LABORATOR TEORIA EDUCAȚIEI

Figură 12.4 – Nivelul societății

Figură 12.5 – Nivelul internațional
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O apreciere generala în privinta domeniilor de impact ale scolii este ca, desi diferentele
sunt mici, prioritatea functiilor este urmatoarea pe primul loc sunt functiile culturale, urmate de
cele socio-umane, civice, educationale si tehnico-economice. Analiza distributiei raspunsurilor
pentru fiecare item în parte evidentiaza faptul ca functiile considerate cele mai
importante/semnificative pentru viitor, în raport cu profilul scolilor analizate – de scoli gazda
pentru minorii aflati sub protectie internationala, sunt: asigurarea continuitatii si integrarii
culturale, dezvoltarea abilitatilor sociale pozitive, transmiterea valorilor culturale, respectarea
diversitatii culturale si promovarea educatiei interculturale, oferirea unor servicii de calitate
pentru beneficiari, facilitarea dezvoltarii relatiilor interumane, oferirea unui cadru pentru
transmiterea culturii, definirea scolii ca spatiu de socializare democratic pentru profesori si elevi,
definirea scolii ca loc de înnoire culturala.
Dupa cum afirmam si mai devreme, tabloul distributiei aprecierilor asupra potentialului scolii
pe mai multe dimensiuni evidentiaza un echilibru la nivelul perceptiei si al pozitionarii cadrelor
didactice, ceea ce reprezinta o premisa pozitiva în eforturile de asigurare a relevantei educatiei
pentru viitor. Pe de alta parte, functiile educationale, desi integrate la nivel discursiv, nu au atins
înca un nivel de asumare practica, atata timp cat scolile nu-si propun înca sa detina un rol
semnificativ în initierea si dezvoltarea retelelor de învatare în comunitatea locala si internationala.
De altfel, desi exista un potential considerabil în acest sens dat de coeziunea si de competentele
cadrelor didactice, analizele institutionale reflecta limite/blocaje pentru care am încercat sa
formulam strategii de ameliorare si dezvoltare.

3.6. POSIBILE STRATEGII DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A
ȘCOLILOR

Urmând logica anunțată în titlul capitolului, vom începe cu strategiile posibile la nivelul
școlilor, pentru ca ulterior, folosind inclusiv datele rezultate în urma focus-grupurilor organizate
pe tema reglementărilor din domeniul educațional, să formulăm propuneri privind politici care să
vizeze educația copiilor aflați sub protecție internațională.
Anterior (vezi subcapitolul 3.6), datele obtinute în urma analizelor SWOT ne-au permis o
interpretare globala pentru grupul de scoli gazda; apoi, recurgand la o analiza calitativa a datelor
si tinand cont de frecventa aparitiei diversilor factori, am organizat ierarhic itemii în functie de
amploarea impactului lor potential la nivelul scolilor, fapt care ne permite elaborarea unor
strategii la nivelul scolii. Metoda de organizare a informatiilor folosita de noi nu propune un
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algoritm specific de dezvoltare a strategiilor, ci ofera de fapt o imagine de ansamblu a punctelor
care ar trebui sa fie atinse în aceste strategii institutionale. Matricea TOWS (Dyson, 2002) permite
formularea de strategii prin conectarea factorilor interni si externi în patru puncte: (SO)
maximizarea oportunitatilor externe si a punctelor tari interne ale organizatiei (WO)
maximizarea oportunitatilor externe si minimizarea punctelor slabe interne; (TS) minimizarea
amenintarilor externe si maximizarea punctelor tari interne; (TW) minimizarea amenintarilor
externe si minimizarea punctelor slabe interne. Au rezultat astfel urmatoarele strategii alternative
(vezi tabelul 5):
O prima observatie este ca strategiile rezultate sunt în acord cu obiectivele/prioritatile pe
termen mediu privind integrarea minorilor beneficiari ai protectiei internationale, formulate de
respondenti în cadrul chestionarului de analiza institutionala (vezi în acest sens subcapitolul 3.5).
O posibila strategie care sa vizeze dezvoltarea rețelelor de parteneriat ale școlii la nivel
local/național/internațional pe teme legate de integrarea grupurilor vulnerabile/a minorilor aflați
sub protecție internațională ar urma sa potenteze si sa foloseasca atuuri cum sunt deschiderea,
profesionalismul si stabilitatea pe post a cadrelor didactice ale scolii, experienta acumulata de
acestea în dezvoltarea de proiecte, diversificarea activitatilor extracurriculare, experienta
managementului scolii în a gestiona proiecte si în dezvoltarea de solutii procedurale la provocarile
integrarii copiilor si tinerilor aflati sub protectie internationala. De asemenea, strategia ar putea fi
favorizata de oportunitati cum sunt o legislatie scolara care sa permita autonomia din punct de
vedere administrativ si financiar, interesul comunitatii locale pentru scoala, interesul societatii
pentru problematica refugiatilor, existenta unor linii de finantare pentru participarea la programe
internationale/ nationale pe problematica vizata.
Tabel 5: Matricea TOWS pentru strategii instituționale alternative de optimizare a intervențiilor educaționale pentru copiii
aflați sub protecție internațională

Strategii
Maximizarea

Maximizarea atuurilor (S)
Dezvoltarea

retelelor

Minimizarea punctelor slabe (W)

de Dezvoltarea

unor

retele

de

suport

oportunităților parteneriat ale scolii la nivel pedagogic/ educational (persoane si
(O)

local/national/
pe

baza

international, institutii)

experientei

pentru

integrarea

copiilor

si migranti/ refugiati

expertizei acumulate

Dezvoltarea unui management Flexibilizarea

si

diversificarea

participativ si a unor proceduri programului/ orarului activitatilor, pentru
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interne

clare

destinate a crea spatiul necesar de organizare a

integrarii copiilor aflati sub activitatilor specifice cu minorii aflati sub
protectie internationala
Dezvoltarea

unei

protectie internationala.
culturi Dezvoltarea unei culturi de motivare a

Minimizarea

organizationale

bazate

amenințărilor

toleranta, prin diversificarea atragerea de resurse în acest sens

(T)

ofertei

curriculare

extracurriculare,

pe profesorilor care lucreaza cu acesti copii si
si (inclusiv pentru dezvoltare profesionala).

adaptata

comunitatii.
In

cadrul

acestei

strategii

sau

distinct,

participarea

la

rețele

de

suport

pedagogic/educațional (persoane și instituții) pentru integrarea copiilor imigranți/refugiați în
școală, fie initiate în scoala, fie prin asociere, în cadrul unor proiecte sau individual, de catre
profesori, poate constitui o solutie de ameliorare a deficitului de resurse umane si de competenta
resimtite de catre cadrele didactice, în special în domeniul incluziunii, a predarii limbii romane
pentru persoane straine, inclusiv a deficitului de materiale de suport pedagogic. Aceasta strategie
ar putea beneficia de oportunitatile oferite de numarul mare de proiecte derulate de organizatii
nonguvernamentale, bine conectate la realitatile acestor grupuri vulnerabile si la comunitatile
locale. Pe de alta parte, existenta unui grup de profesori de limba romana (predata pentru straini
sau ca a doua limba), distinct din perspectiva competentelor profesionale dar nerecunoscut ca
specialitate, poate constitui un impuls important pentru generarea unor astfel de retele
profesionale.
Dezvoltarea unui management participativ și a unor proceduri interne clare destinate
integrării copiilor aflați sub protecție internațională are la baza premise pozitive, cum sunt
autonomia asumata deja de aceste scoli în generarea de solutii, în conditiile unor reglementari
vagi si a resurselor insuficiente, deschiderea si participarea cadrelor didactice la furnizarea
acestor solutii sau oportunitatile oferite de interesul social si al comunitatii pentru problematica
integrarii migrantilor/refugiatilor ca si existenta unor persoane în comunitatile acestor grupuri
care pot facilita/media comunicarea scoala/familii/copii.
Una dintre directiile în care ar putea conduce strategia mentionata anterior (sau distinct)
o reprezinta flexibilizarea și diversificarea programului/orarului activităților, pentru a crea spațiul
necesar de organizare a activităților specifice cu minorii aflați sub protecție internațională. Lipsa
infrastructurii care sa permita organizarea, de exemplu, a cursurilor pregatitoare de limba romana
în spatii adecvate, inclusiv dotate cu suportul tehnologic necesar, fac ca, în unele cazuri, profesorii
sa desfasoare cursurile în spatii cum sunt centrele regionale pentru azil sau în locatii în care copiii
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si tinerii nu au contact real cu mediul cultural si lingvistic autentic, acest fapt afectand procesul de
acomodare culturala. Schimbarea rutinei de program sau de destinatie a spatiilor scolii, chiar daca
este greu de realizat, devine necesara atata timp cat face posibila acomodarea ofertei la ritmul si
specificul unor elevi, care, dupa cum se dovedeste adesea, nu sunt singulari în spatiul scolii.
Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe toleranță, prin diversificarea ofertei
curriculare și extracurriculare, adaptată comunității este o strategie în acord cu atribuirile foarte
puternice de responsabilitate a scolii în domeniile cultural si al dezvoltarii comportamentului
social, facute de cadrele didactice ca raspuns la evaluarea functiilor scolii (vezi subcapitolul 5.6).
In conditiile cresterii autonomiei scolii la nivelul curriculum-ului si ale deschiderii profesorilor
fata de tema incluziunii, scolile ar putea folosi atuurile existente pentru a minimiza actiunea unor
amenintari cum sunt diferentele culturale importante între grupul majoritar si copiii aflati sub
protectie internationala si absenta unor reglementari si formari profesionale adecvate
interventiilor educationale destinate acestor copii.
Dezvoltarea unei culturi de motivare a profesorilor care lucrează cu acești copii și atragerea
de resurse în acest sens (inclusiv pentru dezvoltarea lor profesională) ar putea fi elementele pe care
s-ar construi o strategie care sa minimizeze atat slabiciunile unei institutii lipsita de resurse
adecvate pentru o astfel de provocare, cat si amenintarile existente în piata educationala unde un
astfel de efort nu este valorizat corespunzator. Performanta reala pedagogica si profesionala a
cadrelor didactice si a directorilor de scoli care îsi asuma responsabilitatea sa lucreze cu un grup
atat de diferit si de vulnerabil, e important sa fie facuta cunoscuta la nivelul comunitatii locale si a
autoritatilor, pentru a fi recunoscuta.

3.7. POSIBILE SOLUȚII DE AMELIORARE A POLITICILOR
EDUCAȚIONALE
Reperele importante în demersurile de dezvoltare si îmbunatatire a legislatiei romanesti
din domeniul migratiei si acordarii azilului au fost consemnate anterior în lucrarea noastra, de
aceea în cele ce urmeaza ne vom ocupa punctual de reglementarile ce privesc educatia copiilor
aflati sub protectie internationala.
Accesul la sistemul de învatamant al minorilor straini aflati sub protectie internationala a
fost reglementat explicit conform Ordonanței de guvern nr. 44/2004 modificată în 2006, privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în
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România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic
European, si ulterior în Legea nr 122/2006 privind acordarea azilului în România.
Imediat, Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat Programa de limba română – Curs de
inițiere pentru copiii străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România și pentru minorii
refugiați neînsoțiți (prin Ordin al Ministrului Educatiei nr. 4041/ 16.06.2004) în vigoare si astazi,
elaborata pentru durata unui an scolar (numit anul pregatitor, diferentiat pe trei nivele de varsta
(nivelul I: 6–10 ani, nivelul II: 11–14 ani si nivelul III: 15–18 ani). Anul urmator a fost editat
Manualul de Limba română. Curs de inițiere pentru copiii străinilor care au dobândit statutul de
refugiat în România și pentru minorii refugiați neînsoțiți (autor Maria Bako, 2005) cu o structura
care asigura tranzitia de la începatori la nivel mediu avansat si apoi, treptat, pornind de la
cunoasterea de baza a fonicii si ortografiei, la acte de vorbire, comunicare si citire a textelor simple.
Potrivit documentului curricular – programa de limba romana, „obiectivele centrale ale
studierii limbii romane constau în dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si
scrisa ale copiilor, în familiarizarea cu principalele elemente de cultura si civilizatie specifice
spatiului de adoptie si în motivarea acestora în vederea integrarii în noul mod de viata”. Specificul
si contextul beneficiarilor si continutului acestui curs pregatitor este precizat în Nota de
prezentare a programei care defineste copilul refugiat – „persoana care nu a împlinit vârsta de 18
ani și care se află în afara țării de origine, din cauza unei temeri bine justificate – de a fi persecutată
pe motive de rasă, religie, naționalitate, opinie politică sau apartenență la un grup – și care nu poate
sau nu dorește să se întoarcă în țara sa din cauza acelorași considerente”.
Pornind de la nevoile specifice ale copiilor refugiati – de suport psihologic, nevoia de
comunicare, de a fi ascultat, de a-i fi înteles trecutul, cunoasterea limbii, orientare si adaptare
culturala, adaptarea la noua lume, la un alt sistem social, recunoasterea propriilor valori în cadrul
noului mediu si implicarea ca parte activa în viata sociala – construirea parcursului de învatare
presupune, potrivit documentului, luarea în considerare a urmatoarelor aspecte: „avalansa
informationala genereaza oboseala, confuzie, reticenta; motivarea pentru învatare si evitarea
sarcinilor obligatorii în perioada de adaptare la necesitatile scolare; particularitati fonetice ale
limbii materne implica dificultati în ceea ce priveste scrierea si/sau pronuntarea; copiii nu au
acces la sensul figurat al cuvintelor în perioada de început a cursului. „Particularitatile grupului
si ale procesului de învatare” presupun „ca profesorul sa-si asume un rol nou” iar „numarul de ore
alocat fiecarui nivel de studiu va fi stabilit în functie de varsta elevilor si de tara de origine”.
Din pacate, patru ani mai tarziu, atunci cand a fost reglementat cadrul institutional al
ofertei educationale destinata acestor minori, privind organizarea si desfasurarea cursului de
initiere în limba romana si scolarizarea copiilor strainilor care au dobandit o forma de protectie
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sau un drept de sedere în Romania, respectiv privind elaborarea, aprobarea si distribuirea
programelor si manualelor (OMECI nr. 5925 din 12.11.2009), aspectele legate de formarea
profesorilor, flexibilitatea cadrului de organizare a cursului pregatitor, în special în privinta
numarului de ore alocate si a dezvoltarii unor demersuri care sa faca posibila integrarea sociala a
beneficiarilor, nu au fost rezolvate satisfacator, dupa cum au semnalat cadrele didactice
participante la studiul nostru (vezi subcapitolul 5.5). Metodologia în discutie vizeaza inclusiv
copiii straini minori neînsotiti care au dobandit drept de protectie/sedere în Romania ori au
solicitat acest drept sau acele familii de straini care au în întretinere copii în varsta de pana la 18
ani/au depasit 18 ani dar nu au încheiat studiile preuniversitare.
Dupa o alta perioada de timp, în anul 2015, semnarea Strategiei naționale privind
imigrația pentru perioada 2015–2018 si elaborarea Planului de acțiune pe anul 2015 pentru
implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015–2018, au marcat un
moment important în regandirea politicilor, inclusiv a celor privind educatia, ca „solutie durabila
pentru persoanele aflate în nevoie de protectie internationala si pentru integrarea sociala a
cetatenilor statelor terte”. In cadrul Strategiei se precizeaza faptul ca, avand în vedere ca
integrarea efectiva se realizeaza la nivelul comunitatilor locale, „autoritatile locale si serviciile
deconcentrate au un rol deosebit si datoria de a furniza servicii specializate în domenii ca accesul
la locuinte, educatie, asistenta sociala si medicala, accesul pe piata fortei de munca. In acest sens,
institutiile cu competente în domeniu, printr-un management participativ, vor contribui la
crearea de oportunitati, inclusiv prin modificarea cadrului legal, în vederea asigurarii integrarii
sociale. Organizatiile nonguvernamentale pot furniza servicii complementare celor asigurate de
autoritatile centrale si locale în vederea facilitarii integrarii.”
Cu toate acestea, încorporarea aspectelor integrarii în politicile care privesc educatia
publica nu a fost realizata, dupa cum o demonstreaza însasi pauza de reglementare legislativa de
aproape zece ani. Precizam ca în anul 2017 a fost aprobata (prin Ordinul MEN nr. 3473/2017)
Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul
școlar/universitar 2017–2018, care însa nu vizeaza toate categoriile de imigranti, nici cazul
minorilor care beneficiaza de protectie internationala.
Procedura dezvoltata de noi pentru a consulta persoanele/ profesionistii aflati la baza
procesului de integrare scolara a minorilor aflati sub protectie internationala – cadre didactice,
directori de scoli gazda si inspectori scolari care au în responsabilitate aceasta problematica, dar
si cercetatori, a constat în organizarea a trei grupuri eterogene (din punctul de vedere al
competentelor profesionale) si a doua runde de tip focus-grup, în baza unui ghid de interviu pe
tematica normelor de reglementare a interventiilor educationale si de integrare în sistemul
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national de educatie a minorilor care au dobandit protectie internationala. Tabelul de mai jos
consemneaza rezultatele:
Tabel 6: Sugestii privind revizuirea politicilor cu privire la educația minorilor aflați sub protecție internațională

Documentul analizat
Metodologia

privind

Observații/ Propuneri:
organizarea

și

Data fiind diferenta semnificativa între categoriile

desfășurarea cursului de inițiere în limba

de beneficiari mentionati în metodologie, se

română și școlarizarea copiilor străinilor care

impune elaborarea unui document distinct

au dobândit o forma de protecție sau un drept

destinat organizarii si desfasurarii cursului

de ședere în România, precum și al cetățenilor

pregatitor

statelor membre ale Uniunii Europene și ale

beneficiaza de o forma de protectie internationala,

Spațiului Economic European (OMECI nr.

în Romania

5925 din 12.11.2009)

Se

si

impun

scolarizarii

norme

specifice

minorilor

care

învatamantului

preuniversitar, chiar daca acestea ar fi incluse
într-un document ce ofera o imagine longitudinala
a procesului, adica inclusiv integrarea pe piata
muncii

a

absolventilor

de

învatamant

preuniversitar sau universitar apartinand acestei
categorii de beneficiari.

(Art.3.) In vederea scolarizarii, minorilor
mentionati

care

nu

cunosc

limba

romana/beneficiaza de un curs de initiere în
limba romana.

In

vederea

includerii

aspectelor

specifice

integrarii, inclusiv scolare, a acestor minori, un
curs de initiere în limba romana este insuficient;
propunem ca metodologia în cauza sa stipuleze
faptul ca minorii beneficiaza de un curs de initiere
în cultura si comunicarea în limba romana.
Se considera justificata – prin standardele de
calitate existente ale cursului si prin efectele în
planul

acomodarii

culturale/institutionale

(scolare) – adoptarea masurii obligativitatii
participarii la cursurile de limba romana, în
vederea înscrierii în învatamantul de masa, în
cazurile în care minorii nu cunosc limba romana.
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(Art. 4.) Conditiile de înscriere în sistemul

Art. 4. alin.1/alin.3 Este necesara precizarea

de învatamant, în vederea participarii la

responsabilitatii privind documentele personale

cursurile de initiere în limba romana,

ale copiilor aflati sub protectie internationala (a

presupun realizarea unei cereri de catre un

dosarului de acte personale). De asemenea, în

parinte sau reprezentant legal, oferirea unei

cazul minorilor care nu detin acte de identitate,

copii legalizate a documentului de identitate

este necesar sa se

si trimiterea acestora catre diferite institutii

documente se realizeaza înscrierea.

ale statului – inspectoratele scolare sau
Inspectoratul General pentru Imigrari.
Perioada

standard

pentru

depunerea

cererilor este 15-30 august.

(Art.

5.)

Inspectoratele

precizeze în baza caror

alin.2. Modificarea calendarului de înscriere, în
sensul flexibilitatii în primirea cererilor de
participare la cursul pregatitor, si a perioadei
standard (astfel: 15 august – 10 sept).

scolare

Propunem precizarea unor criterii care califica o

nominalizeaza scolile gazda iar consiliile de

scoala pentru a primi si integra minorii aflati sub

administratie a scolilor aproba grupele,

protectie

alocarea spatiului si cadrele didactice de

evidentiaza cateva dintre acestea, cum sunt:

limba romana care vor preda cursul.

proximitatea fata de locuinta, existenta spatiului

internationala.

Studiul

nostru

adecvat activitatilor didactice din anul pregatitor,
o cultura organizationala deschisa si toleranta la
diferentele

culturale

si

un

management

participativ.
(Art.6.) Cursul gratuit de initiere în limba

Practicile de pana în prezent recomanda cresterea

romana are durata unui an scolar si consta în

numarului de ore alocate saptamanal cursului de

4 ore/ saptamanal.

la 4, la 8 ore.

(Art.7.) In vederea desfasurarii cursului de

Se recomanda un optim de 10 persoane în grupa,

initiere în limba romana, se organizeaza

cu posibilitatea de crestere pe parcurs pana la 15

grupe de varsta, de 15 elevi, cu posibilitatea

(în cazurile în care cresc solicitarile pe parcursul

cresterii/ micsorarii numarului acestora, cu

anului scolar).

aprobarea inspectoratului scolar.
(Art. 9.) Participantii la curs si profesorii

Realitatea prezenta contrazice acest aspect; se

care sustin cursul beneficiaza gratuit de

impune suplimentarea bugetului pentru scolile

manuale.
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gazda – destinat rechizitelor, manualelor, alte
resurse, bugetate prin inspectoratele scolare.

(Art. 10.) In paralel, în anul pregatitor,
minorii în cauza beneficiaza de posibilitatea
participarii la activitati didactice în cadrul
programului scolar, prezenta lor nefiind
înregistrata în documente oficiale.

Articolul este ambiguu, posibilitatea participarii
putand tine si de gradul în care profesorii sunt
dispusi sa primeasca la activitati elevii audienti;
acest

fapt

genereaza

dificultati

la

nivelul

managementului scolar; este important sa se
stipuleze faptul ca „este obligatorie primirea în
clasa a audientilor de catre profesori …”

(Art.11-15.) Finalizarea acestui curs de

Experientele profesorilor recomanda stipularea,

initiere se concretizeaza cu o evaluare a

în metodologie, a evaluarilor periodice si

competentelor lingvistice, implicit cu scopul

posibilitatea prelungirii studiului limbii romane

stabilirii clasei în care vor fi integrati pentru

cu un an scolar, în cazurile bine întemeiate.

a urma studiile.

Art. 12. alin. 3. Ca si în cazul testelor de

Comisia de evaluare este numita prin decizia

matematica, se impune elaborarea, la nivel

Inspectorului Scolar General si este alcatuita

national, a unor standarde si teste unitare

din directorul unitatii scolare în care s-a

(subiecte de evaluare) pentru competentele

desfasurat cursul de initiere în limba

lingvistice.

romana, doi profesori de limba romana,
dintre care unul este profesorul care a
sustinut cursul, un psihopedagog scolar, si,
dupa caz, un profesor pentru învatamant
primar,

respectiv

doi

profesori

de

matematica.
In ceea ce priveste echivalarea studiilor
(efectuate de tara de origine), acestea
trebuie dovedite cu acte si se realizeaza
conform prevederilor în vigoare. In urma
echivalarii studiilor si în acord cu rezultatele
obtinute la testul de limba, comisia de
evaluare

recomanda

parintilor

sau
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reprezentantilor legali înscrierea ca elev,
pentru anul scolar urmator, într-un an de
studiu corespunzator.

(Art.19.) „In situatia în care, dupa o perioada
de timp, se constata o evidenta inadaptare

Daca este vorba despre necunoasterea la un nivel

scolara a elevului, ca urmare a neatingerii

satisfacator a limbii romane, care poate afecta

standardelor sau a cunoasterii insuficiente a

atingerea standardelor de competenta,

limbii romane, directorul scolii poate decide,

recomanda retrimiterea la cursuri de limba

numai

romana, fara recuperarea clasei anterioare.

cu

acordul

parintilor

sau

al

se

reprezentantului legal desemnat, trecerea
elevului

într-o

clasa

inferioara

celei

frecventate pana atunci sau trimiterea/
retrimiterea la cursurile de învatare a limbii
romane”.
Cum dificultatile de adaptare, în cazul minorilor
(Art.20.)

De

altfel,

depasirea

aflati sub protectie internationala, sunt inerente,

dificultatilor de adaptare, elevii în cauza pot

este necesar ca acestia sa beneficieze de serviciile

beneficia de asistenta unui consilier scolar

de consiliere psihopedagogica, de preferat cu

psihopedagog

sprijinul

din

pentru

cadrul

Centrului

unui consilier cu competente în

Judetean/Municipiului Bucuresti de Resurse

domeniul integrarii imigrantilor, desemnat de

si Asistenta Educationala sau din cadrul

catre Centrul Judetean/Municipiului Bucuresti de

unui cabinet de asistenta psihopedagogica.

Resurse si Asistenta Educationala.

Art. 21. Metodologia vorbeste despre

Nu se specifica caracterul si nivelul acestei

asigurarea formarii cadrelor didactice care

formari. Reamintim aici ca studiul nostru

predau cursul de initiere în limba romana,

consemneaza (vezi subcapitolul 3.5) un deficit de

lansand posibilitatea participarii Institutului

competenta recunoscut de catre cadrele didactice,

Limbii Romane, sau a altor institutii

nu numai cele de limba romana, care lucreaza cu

recunoscute, în acest demers.

minorii aflati sub protectie internationala.
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Nivelul de

Propuneri

responsabilitate
Ministerul Educației

Elaborarea unei legislatii în acord cu Strategia națională privind

Naționale

imigrația si introducerea în planul de actiune pentru perioada
urmatoare (din 2019), a masurilor specifice domeniului educatiei.
Dezvoltarea bazei de date (SIIIR) astfel încat sa includa elevii
audienti/pe cei care frecventeaza cursul pregatitor.
Elaborarea unor teste de evaluare (subiecte model) pentru proba finala
de evaluare a competentelor de comunicare în limba romana.
Certificarea participarii la cursul de initiere în cultura si comunicare în
limba romana, în vederea scolarizarii în sistemul national de educatie.
Certificarea formarii pentru profesorii care predau limba romana ca
limba straina.
Formarea continua a profesorilor si consilierilor scolari pentru
problematica specifica integrarii copiilor care beneficiaza de protectie
internationala (prin CCD, CJRAE/CMBRAE).
Numirea grupului de lucru pentru elaborarea Programei de inițiere în
cultură și comunicare în limba română pentru minorii străini care nu
vorbesc limba romana.
Editarea manualelor si transmiterea lor catre inspectoratele scolare,
conform solicitarilor acestora.
Asigurarea transmiterii catre ISJ-uri a resurselor necesare derularii
activitatilor specifice în scolile gazda.

Inspectoratul General

Colaborarea cu inspectoratele scolare si scolile gazda pentru verificarea

pentru Imigrație (IGI)

documentelor si monitorizarea procesului de integrare.
Organizarea de întalniri informative sau constatatoare cu inspectorii
scolari, profesorii si managerii scolari.

Inspectoratul Școlar

Primirea cererilor de participare la cursul de initiere/de scolarizare si

Județean/ al

a dosarelor cu actele personale ale minorilor aflati sub protectie
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Municipiului

internationala; realizarea propriei baze de date în acest sens, aspect

București

pentru care colaboreaza cu IGI.
Nominalizarea scolilor gazda si urmarirea includerii în planul de
management a unei strategii de integrare.
Desemnarea unui inspector responsabil cu integrarea scolara a
minorilor aflati sub protectie internationala.
Solicitarea de la MEN a resurselor necesare derularii cursului pregatitor
si scolarizarii acestor elevi.
Initializarea si sustinerea dezvoltarii de proiecte pe aceasta tema, în
colaborare cu comunitatea locala.
Identificarea persoanelor resursa în comunitate, cunoscatoare a
culturii si limbilor din tarile de provenienta a minorilor aflati sub
protectie internationala.

Casa Corpului

Includerea, în oferta de formare continua a cursurilor care abordeaza

Didactic

problematica educatiei si integrarii copiilor aflati sub protectie
internationala.
Includerea, în oferta de formare continua, a cursului de initiere în
cultura si comunicare în limba romana.
Dezvoltarea cursului de formare complementara pentru profesorii de
limba romana pentru straini.

Autoritățile locale

Alocarea de fonduri pe elev, inclusiv pentru cei cu statut de audienti,
conform estimarilor unitatilor scolare gazda.
Initierea sau sprijinirea organizarii de evenimente interculturale.

Managementul școlii
(gazdă)

Cuprinderea în PDI a obiectivelor de educatie si integrare a imigrantilor
Infiintarea unei Comisii pentru elevii străini coordonata de Director.
Comisia va fi formata din: presedinte, responsabil, membri (profesorii
de specialitate), consilierul scolar, mediatorul scolar.
Intocmirea unor decizii pentru profesorii implicati în comisie.
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Solicitarea unui mediator scolar pentru minorii aflati sub protectie
internationala.
Asigurarea cadrului si spatiului necesar activitatilor.
Incheierea de parteneriate cu alte institutii pentru sprijin în aceasta
problematica.
Elaborarea si propunerea CDS în acord cu nevoile elevilor si
comunitatii.
Asigurarea medierii între elevi, parinti, profesori, comunitatea locala.
Facilitarea participarii unui reprezentant al elevilor aflati sub protectie
internationala în Consiliul Elevilor, ca invitat permanent.
Facilitarea participarii unui parinte/ reprezentant legal al unui elev
aflat sub protectie internationala în Consiliul de administratie, ca invitat
permanent.
Atributiile Comisie pentru elevii străini: elaboreaza metodologia si
procedurile operationale ale comisiei; recomanda repartizarea pe clase
a elevilor straini; monitorizeaza evolutia elevilor pe parcursului
procesului educational; organizeaza examenele de limba si, în baza
rezultatelor, emite certificatul de absolvire; întocmeste o baza de date
cu elevii audienti/ refugiati; realizeaza un ghid pentru facilitarea
integrarii scolare si sociale a minorilor straini, inclusiv a celor aflati sub
protectie internationala.
Cadrele didactice

Elaboreaza si implementeaza un plan de interventie personalizat,
elaborat împreuna cu consilierul scolar pe discipline, avizat de Comisia
pentru elevii străini.
Adapteaza programa si resursele de învatare nevoilor elevilor.
Dezvolta activitati cu scop explicit de integrare a noilor veniti în grupul
de elevi.
Realizeaza sedinte/lectorate cu parintii elevilor de la clasele cu elevi
aflati sub protectie internationala, pentru facilitarea integrarii.
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Organizeaza programe compensatorii/ recuperatorii.
Informeaza periodic parintii/reprezentantii legali în legatura cu
evolutia elevilor.
Solicita sprijin din partea comisiilor de specialitate si comisiei pentru
elevii straini, în vederea derularii activitatilor.
Centrul Județean/al
Municipiului București
de Resurse și Asistență

Identifica minorii în cauza si elaboreaza chestionarul de nevoi.
Contribuie la elaborarea Planurilor de interventie pentru integrare.

Educațională

Elaboreaza rapoarte de activitate prezentate în Consiliul profesoral si

Consilierul școlar

parintilor/reprezentantilor legali ai acestor minori.

psihopedagog

Mediaza relatiile între elevi–parinti–profesori, în interesul minorilor.

Comunitate locală și

Dezvoltarea ofertei de programe de sprijin, complementare celor

organizații

scolare, în sprijinul copilului.

nonguvernamentale

Promovarea interculturalitatii în evenimente/proiecte în colaborare cu
scolile.

Familia/

Depune în timp util documentatia solicitata înscrierii la cursul

reprezentanții legali

pregatitor sau pentru scolarizarea minorilor.

ai minorilor aflați sub
protecție
internațională.

Se prezinta la solicitarile Comisiei pentru elevii straini.
Isi asuma responsabilitatea pentru progresul scolar al elevului, prin
participarea la elaborarea Planului de interventie, participarea la
întalnirile periodice cu parintii etc.
Informeaza scoala cu privire la aspectele socio-culturale care pot
modifica programul scolar si pot afecta învatarea.
Participa, alaturi de minori, la activitatile extrascolare propuse (în
acord cu PDI) în scopul facilitarii integrarii scolare.
Solicita si primeste informatii cu privire la programul educational al
scolii si consiliere, la cerere.
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Eleva/ elevul aflat sub Frecventeaza cursurile anului pregatitor.
protecție
internațională

Participa la activitatile scolii, la consiliere si la programele
compensatorii organizate la recomandarea Comisiei pentru elevii
straini.
Beneficiaza de evaluare adaptata.

3.8. CONCLUZII: CĂTRE PRACTICI DE INCLUZIUNE UNITARE ȘI
COERENTE
O serie de rapoarte ale UNHCR din ultimii ani atrag atentia asupra faptului ca incluziunea
scolara si bunastarea copiilor beneficiari ai unei forme de protectie internationala începe la scoala,
de aici importanta accelerarii procesului de acces în sistemele nationale de educatie înca din
perioada de receptie (UNHCR, 2009, p. 10).
In absenta unor date clare privind înscrierea minorilor aflati sub protectie internationala
în scoli, a ratelor de retentie în sistem a acestora si a progresului înregistrat pe parcursul
procesului educational, nu putem generaliza concluziile studiului nostru cu privire la calitatea
ofertei si eficienta practicilor din sistemul romanesc de învatamant preuniversitar. Optiunea
noastra metodologica ne permite, cum am precizat în studiu, sa identificam elementele care se pot
constitui în puncte cheie pentru strategiile de dezvoltare institutionala si a politicilor în domeniu.
Potrivit informatiilor disponibile prin studiu, tabloul educatiei minorilor aflati sub
protectie internationala în Romania, chiar daca incomplet, prezinta cateva caracteristici pe care le
sintetizam în continuare.
Statistici absente legate de prezenta în scoli și raportări ambigue.
Situatia este explicata prin faptul ca, pana sa aiba statutul de elev (cand sunt inclusi în
SISTEMUL Informatic Integrat al Invatamantului din Romania, SIIP), minorii aflati sub o forma de
protectie internationala înscrisi la cursurile de initiere în limba romana sau/si audienti la
activitatile scolare sunt înregistrati doar în evidentele scolilor/profesorilor si inspectoratelor
scolare. La aceasta situatie se adauga neclaritati terminologice/absenta informatiilor în sistemul
de învatamant legate de statutul de refugiat/imigrant. Aspectele de mai sus reclama, pe langa
înregistrarea în SIIIP a elevilor audienti ca o categorie speciala, sesiuni de informare a cadrelor
didactice, managerilor/inspectorilor scolari, clarificarea standardelor si a procedurilor de
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atestare a cunostintelor de limba romana pentru integrarea în sistemul de învatamant cat mai
curand. Inregistrarea minorilor în sistem are, pe langa beneficiile legate de accelerarea integrarii
si nevoia specifica a copilului imigrant de rutina si stabilitate, avantajul coerentei procedurale si
clarificarea statutului minorului în raport cu sistemul de învatamant, astfel încat rapoartele
internationale sa nu mai reclame Romania ca fiind tara cu cel mai mare decalaj de timp pana la
acordarea dreptului la educatie minorilor refugiati (UNHCR, 2013, p.23)
Ofertă mare de instituții de învățământ la nivel național disponibile să primească acești minori, dar
dezechilibrată sub raport teritorial în raport cu nevoile existente.
Aceste nevoi sunt crescute în proximitatea Centrelor Regionale de cazare si proceduri
pentru solicitantii de azil, notabil fiind cazul Somcuta Mare, Maramures, unde sunt declarati
aproximativ jumatate dintre minorii inclusi în sistem. Dat fiind faptul ca nu se recomanda mutarea
frecventa a familiilor cu minori/ minorilor neînsotiti care primesc protectie internationala, este
important ca o harta a plasarii scolare sa fie realizata de catre autoritatile în materie de imigrat ie
împreuna cu autoritatile la nivel national si local din domeniul educational.
O prezență constantă în instituțiile de învățământ a grupurilor de preșcolari și o rată mai ridicată
de retenție în școală a grupurilor de preadolescenți/adolescenți (10–16 ani).
Aceasta realitate este de natura sa demonstreze ca nevoile educationale, dar si economice
si sociale sunt constientizate, chiar urgente la aceste varste iar sistemul de învatamant poate
interveni cu solutii adecvate acestor nevoi.
Preferința pentru activitățile de inițiere în limba română în școală este mai scăzută comparativ cu
participarea ca audient la activitățile școlii, în anul pregătitor.
Situatia este explicata de catre cadrele didactice si expertii participanti la studiu prin faptul
ca nu exista standarde de calitate pentru cursul de initiere în limba romana si nici standarde de
evaluare unitare la nivel national pentru intrarea în sistem. Acomodarea culturala în spatiul scolii
ca mediu natural social, desi este necesara, pentru cursul de limba romana copiii prefera
activitatile organizate de ONG-urile active în domeniu, mai dinamice si flexibile în raport cu
nevoile lor. Cresterea gradului de satisfactie al acestor copii si tineri pentru oferta scolii în anul
pregatitor poate veni, pe de o parte, din flexibilizarea procesului de primire si, pe de alta parte, din
calitatea crescuta a educatiei prin raportare atat la nevoile minorilor, cat si la standarde de
învatare si criterii clare de acces la educatie în sistemul national.
Existența unei mari varietăți de practici de asigurare a accesului la învățarea/inițierea în studiul
limbii române, la nivelul școlilor/al profesorilor.

83

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

LABORATOR TEORIA EDUCAȚIEI
Analiza institutionala realizata prin acest studiu pune în evidenta aceasta situatie pe
fondul unor reglementari vagi si anacronice a practicilor în domeniu, resurse didactice si materiale
insuficiente si neunitare, dar si a unei pregatiri profesionale insuficiente a cadrelor didactice si
managerilor scolilor gazda pentru lucrul cu minorii si familiile care beneficiaza de protectie
internationala. Participantii la studiu reclama actualizarea metodologiilor, a curriculum-ului,
formare profesionala adecvata pentru toti cei implicati si în special pentru profesorii care fac
initierea în limba si cultura romana si resurse disponibile (în special de spatiu si didactice, chiar
manuale).
Imposibilitatea evidențierii rezultatelor/eficienței acestor practici în condițiile absenței dovezilor.
Absenta informatiilor de monitorizare a progresului scolar al acestor copii si tineri face
imposibila aprecierea eficientei interventiilor educationale din scoala. Potrivit studiului nostru,
punctele tari ale succesului practicilor manageriale si pedagogice care vizeaza integrarea
persoanelor straine, inclusiv a minorilor aflati sub protectie internationala, tin în special de efortul
zilnic personal al profesorilor, de deschiderea fiecaruia pentru autodezvoltare profesionala, de
disponibilitatea informatiilor si a celorlalte resurse necesare. Reusita initiativelor fiecarei scoli în
parte sau ale profesorilor, este demonstrata mai degraba de timp si este punctuala. Este nevoie de
practici unitare si coerente, de formalizarea procesului de monitorizare în scoli, la nivel local si la
nivel de sistem, pentru a putea pune în evidenta cu date eficienta interventiilor.
Existența, la nivelul managementului sistemului și instituțional, a unor responsabilități și roluri
neclare asupra procesului de integrare școlară și socială a minorilor aflați sub protecție
internațională.
Asa cum am surprins noi realitatea, pana acum strategiile scolilor gazda au fost de raspuns
(reactive) la situatii la care au fost obligate/fortate sa se adapteze. Putine scoli publice pot
demonstra ca promoveaza o cultura a diversitatii si un curriculum incluziv, în aceste cazuri fiind
vorba despre un cumul de factori favorizanti între care cei mai influenti sunt existenta unei echipe
manageriale care promoveaza initiativa si dezvoltarea si o urgenta (datorata numarului mare de
elevi atipici/vulnerabili, de exemplu) venita dinspre comunitatea scolara si educationala (locala)
de asumare a unor valori ale egalitatii de sansa si integrarii celor diferiti. De altfel, optiunile
respondentilor pentru perspectivele de dezvoltare a scolilor gazda reflecta specificul acestora,
reusita fiind atribuita cu prioritate la nivel institutional, al elevilor si la nivel international.
Orientarea scolii cu prioritate catre ea însasi reflecta o situatie de criza (care nu este doar a scolii),
context în care este nevoie de o mai mare rigoare de reglementare a rolurilor si de primire de
suport/orientare pentru rezolvarea problemelor. In acest sens, initiativele de dezvoltare a
procedurilor interne de management a cazurilor care presupun integrarea strainilor, inclusiv a
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minorilor aflati sub protectie internationala si dezvoltarea de proiecte pentru cresterea resurselor,
reprezinta raspunsuri locale dar nu asigura unitate si coerenta a sistemului. Este nevoie ca, de la
nivelul Ministerului Educatiei pana la nivelul scolii, sa existe un mandat clar pentru persoane care
se ocupa de tema educatiei si integrarii scolare a minorilor aflati sub protectie internationala.
Dezvoltarea unui curriculum de tip integrat, favorabil diversității socio-culturale și incluziunii,
reprezintă un proces necesar acestor școli și o practică ce începe să fie explorată de către cadrele
didactice care lucrează cu minorii aflați sub protecție internațională.
Procesul de trecere de la curriculum-ul de tip colectie (cunostinte izolate si delimitate,
specializare, ierarhizare, autoritate) la cel integrat (deschiderea continuturilor, pedagogie vizibila,
accent pe modul de a cunoaste, cooperare, participare) nu se realizeaza de bunavoie, potrivit lui
Bernstein (1990), ci cu rezistente mari venite în special din zona ciclurilor gimnazial si liceal.
Acesta este motivul pentru care si scolile implicate în studiul nostru manifesta nevoia de autoritate
deontica si epistemica. Deschiderea si importanta acordata dezvoltarii dimensiunii sociale,
relationale si culturale, mai degraba decat performantei, este evidenta în alegerea de catre
respondenti a functiilor considerate centrale în dezvoltarea unei scoli cu potential pentru viitor.
De asemenea, succesul înregistrat de profesori în activitati cu caracter educational mai larg,
precum practicile restaurative de exemplu, vine sa accentueze acesta tendinta. Nevoia cadrelor
didactice de formare profesionala adecvata specificului interventiilor destinate copiilor si tinerilor
aflati sub protectie internationala si în general destinate persoanelor si grupurilor vulnerabile, se
înscrie în acesta logica a unui alt tip de discurs pedagogic si alt tip de curriculum.
Strategiile de dezvoltare instituțională accentuează premisele pozitive existente în școli la nivelul
corpului profesoral și managerilor implicați, oportunitățile oferite de autonomia instituțională și
interesul social larg pentru problematica refugiaților și diminuează amenințările de tipul
supraîncărcării, lipsei resurselor sau deficitului de competență.
In cadrul analizei noastre am identificat urmatoarele directii strategice: dezvoltarea
retelelor de parteneriat ale scolii la nivel local/national/ international pe teme legate de
integrarea grupurilor vulnerabile/a minorilor aflati sub protectie internationala; participarea la
retele de suport pedagogic/educational (persoane si institutii) pentru integrarea copiilor
imigranti/refugiati în scoala; dezvoltarea unui management participativ si a unor proceduri
interne clare destinate integrarii copiilor aflati sub protectie internationala; flexibilizarea si
diversificarea programului/ orarului activitatilor, pentru a crea spatiul necesar de organizare a
activitatilor specifice cu minorii aflati sub protectie internationala; dezvoltarea unei culturi
organizationale bazate pe toleranta, prin diversificarea ofertei curriculare si extra-curriculare,
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adaptata comunitatii; dezvoltarea unei culturi de motivare a profesorilor care lucreaza cu acesti
copii si atragerea de resurse în acest sens (inclusiv pentru dezvoltarea lor profesionala).
La nivelul politicilor este necesar un discurs care să transmită mesajul asumării temei educației
minorilor aflați sub protecție internațională.
Recomandarile noastre (vezi subcapitolul anterior) puncteaza nevoia coerentei politicilor
educationale în contextul cadrului mai larg al strategiei europene si nationale privind imigratia si
la nivel intern, pentru un acces rapid la educatie al acestor minori si un proces unitar si coerent
care sa genereze sanse egale si o pedagogie de calitate.

CAPITOLUL 4. BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR
AFLAȚI SUB PROTECȚIE INTERNAȚIONALĂ
4.1. PRACTICILE RESTAURATIVE, UN POSIBIL CADRU DE
INTERVENŢIE EFICIENTĂ
Scoala aleasa pentru realizarea unei interventii a fost Școala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza” din Brăila. Chiar daca grupul tinta nu este constituit în majoritate din copii care provin
din familii de refugiati (sunt cazati în centre de primire cu/fara familiile lor, au o situatie materiala
precara), acestia au fost considerati „refugiati”, deoarece din cauza problemelor politice din Siria,
cel putin momentan situatia nu permite lor si familiilor sa se întoarca în tara de unde au plecat. In
aceasta scoala s-au realizat mai multe micro-cercetari cu scopul de a investiga situatia copiilor
proveniti din familii de refugiati, performantele lor scolare, capacitatea scolii în general si a
cadrelor didactice, în special, de a gestiona educatia, integrarea si includerea acestor copii,
directiile de cercetare în care se pot implementa si consolida masurile unei scoli democratice.
O prima concluzie a cercetatorilor a fost ca scoala poate fi un bun teren pentru:
•

tehnicile care sa o faca mai eficienta în procesul de incluziune sociala;

•

prevenirea escaladarii conflictelor;

•

dezvoltarea unei platforme comune în planificarea împreuna a viitorului;

•

promovarea unui limbaj care sa permita avertizarea atunci cand exista tensiuni si
rezolvarea într-un mod pasnic si creativ.
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Contextul
Orasul Braila este situat în partea de sud-est a Romaniei, pe malul stang al Dunarii, avand
o populatie de circa 180.000 de locuitori. Istoria orasului a fost marcata de numeroase schimbari
de autoritate (romaneasca, turceasca) si perioade de coabitare a mai multor grupuri etnice (mai
ales între 1830 si 1970).
Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” este una dintre cele mai vechi si cele mai
renumite scoli din oras, aflata în zona centrala, primele informatii despre existenta acesteia datand
înca din 1867.

Implementarea proiectului
In lunile mai, iunie si iulie am desfasurat la scoala din Braila o serie de activitati care ne
apropie de obiectivul proiectului nostru. Aspecte legate de aceste activitati vor fi analizate în
continuare.
Activitatea 1: Seminar introductiv de formare în tehnici restaurative (București, 23–24 mai,
2017)21
Cadrul. In perioada 23–24 mai 2017, s-a desfasurat seminarul introductiv privind
practicile restaurative pentru un grup de profesori, inspectori scolari si alti specialisti din mai
multe judete ale Romaniei, toti implicati în educatia copiilor proveniti din familii beneficiare ale
unei forme de protectie internationala.
Facilitatorul care a condus acest seminar a fost un formator international specializat în
practicile de restaurare a comunicarii si încrederii între membrii unei comunitati sau între
comunitati diferite. Scopul seminarului a fost de a oferi cadrelor didactice suport metodologic
pentru interventii de tip democratic/participativ în sistemul educational, atunci cand acestea se
adreseaza unor grupuri vulnerabile (în cazul nostru, copii si familii de refugiati).
Evaluarea seminarului. Toti participantii au fost profund implicati în activitatile
desfasurate, fiind motivati, curiosi, deschisi la colaborare si au demonstrat ca sunt dornici sa
asimileze noile informatii prezentate. Nevoia de a împartasi problemele cu care se confrunta în

Mulțumim doamnei dr. Vidia Vasilica Negrea, formator internațional, expert în practici restaurative, pentru
implicarea în seminarul de formare și în tot demersul nostru prin împărtășirea unor experiențe proprii și a unor
puncte de vedere care ne-au fost de un real folos. De asemenea, apreciem ca deosebit de utile comentariile și
recomandările formulate de profesori, directori de școală, inspectori și colegi din Institutul de Științe ale Educației,
care au luat parte la acest eveniment.
21
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fiecare zi a fost întotdeauna prezenta, în special în grupuri mai mici, unde ei au putut sa-si exprime
liber nevoile, emotiile, asteptarile, fara sa se simta constransi. Participantii au înteles valoarea
comunicarii verbale bazate pe exprimarea cerintelor individuale si de grup, precum si modul de
luare a deciziilor împreuna cu cei implicati (nu pentru ceilalti sau în locul lor). Participantii au
considerat ca întrebarile restaurative (specifice tehnicii prezentate) sunt foarte utile, deoarece au
puterea de a preveni „epuizarea” profesionala, mai ales pentru aceia care se confrunta cu frustrari
si sentimente de neputinta din cauza lipsei de sprijin si de cunostinte specializate în lucrul cu copiii
refugiati pe care încearca sa-i învete limba romana sau pe care trebuie sa îi integreze în colective
de clase majoritar romanesti.

Activitatea 2: Seminar restaurativ cu membrii comunității (de părinți) la Școala
Gimnazială „Al. I. Cuza” din Brăila, 25 mai 2017
Context: Tinand cont de cerintele exprimate de catre directorul scolii si cadrele didactice
privind dificultatile în a încuraja implicarea activa a copiilor si parintilor de origine siriana,
evidenta în cadrul seminarului prezentat anterior, am decis sa organizam la scoala, în ziua
urmatoare un cerc restaurativ, în conformitate cu tehnica exersata la seminar. Pentru a preveni
escaladarea tensiunilor si separarea între grupuri, dar si pentru a oferi un cadru de siguranta
pentru toti participantii si o structura care sa faca posibila exprimarea nevoilor fara a provoca
daune, am ales metoda cercului proactiv. Invitatia la întalnire a fost adresata parintilor de catre
directorii scolii cu scopul de a continua abordarea problemelor ridicate de unii parinti si profesori
si pentru a stabili un cadru de discutii care sa promoveze deschiderea si întelegerea partilor.
Metoda restaurativă. La întalnire a venit un numar de 25 de persoane, majoritatea parinti
romani, unii profesori si doar doi parinti sirieni, dar care au reprezentat mai multe familii din
comunitate. Activitatea a avut loc într-o sala de clasa cu scaune asezate în cerc, cu dulciuri si
bauturi racoritoare pregatite pentru participanti si o mare papusa-albina ca obiect, care semnala
vorbitorul si reamintea ca tot ceea ce se discuta se întampla în interesul copiilor. Ordinea asezarii
în cerc nu a fost stabilita anterior, astfel încat grupurile de participanti s-au distins clar: parintii
romani formand un grup compact, strans apropiati; parintii sirieni si traducatorul lor, putin
distantati atat fata de profesori, cat si fata de parintii romani, dar relaxati.
Perspective de dezvoltare. Discutiile cu reprezentantii scolilor au evidentiat
oportunitatile si obstacolele care apar în colaborarea dintre parinti si scoala. S-a spus ca atitudinea
deschisa a directorului ar putea contribui la includerea elevilor în scoala si comunitate, dar lipsa
de cunostinte despre obiceiuri, lipsa relatiilor deschise, modul de comunicare si lipsa limbajului
comun, atitudinea refractara a unora dintre parintii din ambele grupuri face aceasta sarcina mai
dificila. Incercarile de implicare a parintilor sirieni în activitati comune nu au produs rezultatele
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dorite, avand un efect negativ asupra sentimentului de siguranta, de încredere si în relatiile
parinte-scoala. Unii profesori au raportat dificultatea diferentierii în predare si evaluare a elevilor
romani si sirieni, atunci cand standardele sunt aceleasi pentru toti elevii. Pe de alta parte, unii
profesori sunt constienti de valorile si beneficiile culturale pe care le aduce incluziunea
refugiatilor. Discutiile purtate au aratat ca fara sprijin pentru profesori, fara resurse pentru
activitati suplimentare si fara o legislatie care sa permita diferentierea si evaluarea rezultatelor
bazate pe eforturile individuale, se poate ajunge la situatii tensionate printre protagonistii din
cadrul scolii, la accentuarea atitudinii de neputinta a cadrelor didactice si a nemultumirilor
parintilor si scolii, în general
Scurte comentarii asupra desfășurării cercului restaurativ
Aceasta metoda de a desfasura o întalnire a fost putin neobisnuita, iar utilizarea unei
jucarii, pentru a ajuta la stabilirea ordinii vorbitorilor a fost si mai putin obisnuita pentru
participanti. Aceasta regula prestabilita nu a fost usor acceptata de parintii sirieni la început; cu
toate acestea, regula a fost utila pentru mentinerea accentului pe discutie. Pe parcurs, am putut
observa ca regula a fost acceptata. Intrebarile din cerc au avut ca scop cresterea gradului de
constientizare atat a similitudinilor ca valori si dorinte, cat si a dificultatilor care duc la clarificari
si responsabilitati concrete. Participantii au fost ajutati sa se exprime, însa nivelul de conformism
si generalizare a fost ridicat, mai ales în cazul parintilor sirieni, care au evitat sa raspunda la
întrebari concrete, cu exceptia unei dorinte de a avea cursuri de engleza în plus fata de cele de
limba romana. Temele prioritare formulate de parintii si profesorii romani au fost acelea legate de
necesitatea de a comunica în limba romana, de se a cunoaste mai bine, de a fi constienti de
obiceiurile si traditiile siriene, de a avea relatii si activitati comune între femei (mame), de a
satisface cerintele scolare si de a oferi copiilor din Siria o formare suplimentara pentru a le permite
sa participe mai bine la activitatile scolare.
Pornind de la aceste teme, participantii au formulat 5 proiecte concrete de consolidare a
relatiei lor prin cunoasterea obiceiurilor si a aniversarii comune a diferitelor sarbatori, fiind
totodata stabiliti responsabilii pentru coordonarea acestora. Doua dintre activitati vor fi realizate
cu ajutorul scolii, a inspectorului desemnat sa se ocupe de educatia strainilor/refugiatilor, a doi
parinti romani si a unui parinte sirian; doua proiecte vor necesita sprijin extern (ISE, IIRP, ONGuri sau lideri ai comunitatii), iar unul se va realiza pana la sfarsitul anului, cu ajutorul directorului
si al profesorilor prezenti la întalnire. Cercul s-a încheiat dupa doua ore într-un ton pozitiv, care a
continuat informal (gustand din cele pregatite de gazde).
La sfarsitul discutiilor s-a alcatuit o asa numita To do list/Listă de sarcni. A fost titlul dat
pentru a prevedea ce poate fi realizat în urmatoarele luni de catre scoala. Activitatile principale
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care au fost mentionate se refera la sarbatorirea zilei de nastere a copiilor, la delegarea unei
persoane (un barbat din randul sirienilor care vorbeste bine romaneste) pentru a mentine
legatura dintre scoala si parinti si pentru a organiza o zi speciala cu ocazia Zilei europene a limbilor.
Cateva pareri exprimate:
„Putem lua în considerare ziua de naștere a fiecărui copil, în special copiii sirieni, și să
organizăm un fel de petrecere pentru a îi ajuta să se integreze mai bine în clasă.” (director adjunct).
„După Ramadanul nostru putem organiza o petrecere; aceasta este tradiția noastră, se
numește Bairam. De asemenea, vreau să fiu persoana de contact pentru a avea o legătură între
școală și părinți. Știu că (ei, alți părinți – n.m.) nu răspund la telefon; ei nu vin când sunt chemați, așa
că voi încerca să ajut în acest sens.” (parinte sirian)
„La 26 septembrie este Ziua europeană a limbilor, zi în care putem face ceva în acest sens
împreună cu ei. Vrem să aflăm mai multe despre tradițiile lor.” (parinte roman)
Concluzie: Beneficiile organizarii cercului restaurativ au fost vizibile si semnificative
pentru participanti, pentru ca: anxietatea dintre parintii romani s-a diminuat si s-a redus
sentimentul de izolare si insecuritate; sentimentul participantilor ca fiecare voce conteaza a fost
evident; parintii au fost responsabilizati pentru a contribui la asigurarea unui climat de
colaborare/învatare pozitiva.
Recomandări: Este necesar sa se clarifice atat cerintele celor implicati, cat si impactul
acestora din punct de vedere emotional si motivational; este importanta stabilirea unor relatii de
parteneriat dintr-o perspectiva care sa faciliteze abordarea constructiva a problemelor aparute si
care vor aparea în viitor; este nevoie de o buna pregatire de facilitator (din partea unei persoane
de regula din randul profesorilor, dar nu neaparat) pentru a mentine acest cadru de abordare.
Spiritul acestor cercuri restaurative este generat de valori precum toleranta, acceptarea
celuilalt, reconstruirea si recastigarea demnitatii individuale si dezvoltarea sentimentului de
apartenenta la comunitate, care se poate dezvolta treptat, cu pasi mici si cu multa rabdare. De
aceea este important ca scoala sa organizeze activitati pe teme care produc emotii pozitive
(obiceiuri culinare, traditii, dans, muzica, sport, teme legate de istoria si cultura grupurilor etc.),
care întaresc sentimentul apartenentei la comunitate. Cunoasterea posibilitatilor si a resurselor
atat interne, cat si externe, ajuta persoanele direct implicate sa vada lucrurile dintr-o alta
perspectiva, sa gaseasca solutii reciproc acceptate si sa fie mai deschise la schimbare. Cu toate
acestea, este nevoie de o colaborare coordonata între grupuri si organizatii la nivel local, regional,
national si international. Cercul restaurativ poate fi considerat un pas în procesul de lucru cu
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parintii pentru a asigura un sprijin adecvat copiilor, proces care necesita continuarea acestor pasi
si includerea altor resurse si protagonisti în ele.

Activitatea 3: Cercurile restaurative în clase
Mai multi profesori care au participat la seminarul de introducere în practicile restaurative
au trecut la aplicarea unora dintre tehnicile învatate la clasele la care le predau sau unde sunt
diriginti. Scopul acestor tehnici este de a permite elevilor sa-si exprime propriile nevoi, sa se
implice mai mult, sa colaboreze la realizarea obiectivelor comune ale grupului.
Trei dintre profesorii scolii din Braila au aplicat tehnica cercului restaurativ. La una dintre
clase au participat patru elevi refugiati. Participarea acestora a avut efecte pozitive semnificative,
înregistrandu-se progrese în comunicarea cu colegii lor de clasa. Imaginea de mai sus este un
exemplu de discutie în cadrul unui cerc restaurativ realizat cu elevi ai Scolii Gimnaziale „Al. I. Cuza”.

Activitatea 4: Pregătirea unui proiect eTwinning
Actiunea eTwinning ofera cadrelor didactice un mediu on-line sigur în care acestea sa
poata elabora si desfasura proiecte educationale, în colaborare cu colegi din alte 37 de tari
europene. De asemenea, în cadrul acestor proiecte, elevii au posibilitatea de a realiza ca în ciuda
diferentelor sau originilor, pot avea multe în comun.
Cadrele didactice din Scoala Gimnaziala „Al. I. Cuza” din Braila au vazut în proiectele de
acest tip o sansa de care pot profita pentru a-i implica mai mult pe copiii sirieni în activitatea
scolara. Astfel s-au gandit sa initieze un proiect eTwinning care sa vizeze facilitarea întelegerii
reciproce între elevii romani (majoritari) si elevii sirieni imigranti/refugiati, inclusiv a parintilor
acestora, prin dobandirea de cunostinte legate de contexte istorice, sociale si culturale comune sau
specifice.
Ideea proiectului a fost postata în forumurile dedicate cautarilor de parteneri, în vederea
formarii unei echipe care sa permita implementarea proiectului. De dorit ar fi ca partenerul de
proiect sa lucreze cu copii proveniti din familii de refugiati, astfel încat sa poata propune si derula
activitati comune care sa asigure o mai buna includere a acestora în clasele în care au fost
repartizati.
Comentarii privind rezultatele intervențiilor
Proiectul nostru a urmarit sa creasca nivelul si calitatea incluziunii unui grup de copii
sirieni dintr-o scoala din Braila, prin implementarea unor masuri de guvernanta democratica si de
implicare a comunitatii. In aceasta încercare am urmarit reactiile mediului scolar si comunitar si
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am încercat sa tragem concluzii valabile pentru întregul sistem educational din Romania, în mod
special urmarind îmbunatatirea metodelor de incluziune a copiilor refugiati.
Din perspectiva strategiilor de incluziune bazate pe comunitatea extinsa, aspectul cel mai
promitator pentru echipa de cercetare ISE, pana acum, pare sa fie activarea si motivatia scolii de a
dezvolta relatii cu parintii (atat romani, cat si sirieni). Parteneriatul cu alte scoli pe tema
incluziunii ar putea aduce si el provocari si oportunitati pentru anii urmatori.
Anumite probleme au fost identificate, în special în timpul ciclului de restaurare: cadrul
juridic insuficient si rigid cu privire la conditiile în care sistemul de învatamant integreaza acesti
elevi refugiati, reflectat în modul în care este gestionat întregul proces (timpul alocat, resursele
etc.); capacitate redusa pentru initiative democratice ale societatii civile; persistenta
prejudecatilor si a stereotipurilor negative la nivelul profesorilor sau parintilor. Prin comparatie
cu situatia initiala, personalul scolii a devenit mai constient de provocarile reprezentate de
prezenta unui grup de copii refugiati în scoala. Managementul scolar a devenit mai realist în
dezvoltarea strategiei sale de actiune si ia în considerare prezenta în scoala pentru un termen mai
lung a grupului de copii refugiati, pentru care trebuie sa gaseasca metode educationale adecvate.

4.2 COMUNICARE, DINCOLO DE CUVINTE
In acest an scolar sunt învatatoare la o clasa pregatitoare22 si am doi elevi sirieni. Nu a fost
nevoie sa fac ceva anume pentru a-i integra, copiii fiind la o varsta mica au luat totul ca atare, fara
diferente, fara discriminari.
Ceea ce voi relata aici tine de experienta mea ca învatatoare la seria anterioara de elevi,
cand am primit în clasa a III-a un elev nou, sirian. Am avut emotii, gandindu-ma ca voi avea
probleme de comunicare si dificultati privind ce pot face pentru integrarea sa, ca nu voi reusi sa
gestionez situatia noua. Elevul meu, A.M., avea si mai multe emotii si îi era teama de ce va urma.
Colegii l-au primit bine si el s-a deschis. S-a stabilit o legatura între noi, de cele mai multe ori
dincolo de cuvinte. Comunicarea era deficitara, dar ne întelegeam, reuseam sa ajungem la un punct
comun.

22

Andreea Patrascu, profesor pentru învatamant primar la Scoala Gimnaziala „Al. I. Cuza” din Braila
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Cred ca A.M. s-a simtit
mereu în siguranta în preajma
mea si acest lucru a fost
important în sentimentele pe
care

le-am

transmis

mai

departe, în relatia care s-a
stabilit între elevi. Am aflat asa
ca acceptarea situatiei ca atare,
fara a vedea un copil strain ca o
povara în clasa noastra, este
esentiala din punct de vedere
educational. Desenul alaturat
reprezinta curtea scolii, iar A.M.
a dorit sa noteze gandurile lui
legate de scoala.
A.M. a participat la toate activitatile educative si extra-curriculare. Ceilalti copii mereu i-au sarit în
ajutor atunci cand ramanea în urma sau nu îsi nota tema, iar în timpul liber, se sunau s i ieseau
afara sau se vizitau.
In cel de-al doilea desen, A.M. a
desenat barci pe Dunare si, ca de
aproape fiecare data, el si-a
marcat

desenul

cu

steagul

Romaniei, fara a avea nicio
indicatie în acest sens. Nevoia de
apartenenta se observa clar,
baiatul îsi doreste sa faca parte
din aceasta comunitate si se
simte bine si în siguranta în
mediul în care traieste acum.
In cadrul lectiilor, am inclus
cercurile restaurative pe diverse
teme, elevii fiind încurajati sa se
descopere unii pe altii si sa se
autodescopere. Asezati în cerc,
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copiii aveau un spinner23 în mana atunci cand raspundeau si îl dadeau colegului urmator atunci
cand încheiau. Obiectul îi ajuta sa se focuseze pe ceea ce doresc sa exprime, sa nu se mai gandeasca
la faptul ca sunt în centrul atentiei. Reactiile au fost dintre cele mai diverse: unii se jucau,
învartindu-l, altii preferau sa îl dea cat mai repede mai departe, de parca îi frigea/întepa, dar au
existat si copii pentru care obiectul parca nici nu ar fi existat, facea parte din joc si atat. Fiecare
este unic si nu exista raspunsuri si trairi standard, de aici si frumusetea acestor activitati iesite din
rutina scolara.
O alta activitate din seria interventiilor de tip restaurativ a fost „Nume-caracteristica” si a
presupus ca fiecare elev sa îsi spuna prenumele si o caracteristica a sa care sa înceapa cu initiala
numelui. Elevii au participat activ, si-au ascultat colegii si au fost curiosi de raspunsurile care
urmau a fi date. In privinta comportamentelor observate, unor copii le-a fost greu sa aleaga o
caracteristica, simtindu-se probabil vulnerabili daca se vor autodezvalui.
In cadrul cercului restaurativ „Ce ti-a placut mai mult în cei cinci ani de scoala? Ce nu ti-a
placut?”, copiii s-au implicat, au fost dornici sa asculte parerile colegilor la final de clasa a IV-a. Unii
dintre ei au avut tendinta sa repete vorbele colegilor, fara sa priveasca în profunzime; altii au fost
deschisi sa mentioneze atat lucrurile pozitive, întamplarile frumoase, cat si momentele în care au
întampinat dificultati, fara teama ca vor fi judecati. Au tratat activitatea cu seriozitate si entuziasm,
pe cei mai multi i-am simtit conectati la sine si la colegi, reusind sa comunice mult si dincolo de
cuvinte, cu natura lor cea mai sensibila. Consider ca practicile restaurative ne-au ajutat, pe mine si
elevii mei, sa deschidem si închidem cercuri de teme altfel greu de abordat si sa ne simtim
încrezatori în realitatea relatiilor noastre.

4.3. ROLURI PARENTALE „VĂZUTE” PRIN OCHII COPIILOR
In luna octombrie 2017 am realizat o activitate cu o clasa de elevi, în care sunt integrati
mai multi copii imigranti24. Copiii au varste cuprinse între sapte si opt ani, iar scoala în care învata
este plasata central si are statutul de scoala „buna” în randul scolilor din orasul nostru.
Mi-am propus sa folosesc o poveste pentru a prezenta copiilor o situatie de criza si le-am
cerut sa deseneze finalul, dupa cum doresc ei. Desenele lor au permis identificarea perceptiei
Fidget spinners au devenit jucarii populare în anul 2017, jucaria fiind promovata pentru a ajuta la
ameliorarea energiei nervoase sau a stresului psihologic resimtit de o persoana.
23

24

Vasilica Vargă este profesor consilier școlar, I.S.J./C.J.R.A.E/Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila
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felului în care-si asuma parintii rolurile parentale, în familiile în care traiesc. Stiind ca în clasa sunt
copii de diverse nationalitati, am vrut sa identific eventualele diferente culturale. In functie de
nivelul creativitatii, copiii au desenat un numar de elemente, pe care le-am înregistrat cu atentie.
Asa cum procedez de obicei, am început activitatea cu salutul si îmbratisarea de dimineata.
Am îmbratisat pe rand fetitele si baietii, pana cand unul dintre ei a refuzat îmbratisarea, pe motiv
ca el „nu se îmbratiseaza cu femeile”. Cand si-a spus numele, am înteles ca este de origine araba. A
urmat un alt elev, care, la randul sau, a refuzat de asemenea îmbratisarea. Am mers mai departe,
am respectat optiunea copiilor.
Le-am spus copiilor o poveste si le-am propus sa deseneze un final, folosind creioane
simple sau colorate. Povestea suna astfel: „Este toamnă și toată natura se schimbă. O familie de
vrăbiuțe formată din mama, tata și copilul lor locuiesc într-un cuib așezat pe creanga unui copac.
Părinții merg să aducă mâncare, iar puiul stă în cuib. La un moment dat un vânticel dărâmă cuibul
și acesta cade jos. Oare ce va face puiul care nu prea știe să zboare?”

In majoritatea desenelor elevii aduc elemente pe care le încadreaza în tabloul toamnei,
numarul acestora fiind mai mare sau mai mic de la un copil la altul, iar rolurile parentale sunt
vazute mai mult sau mai putin diferit:
•

patru copii de origine siriana: primul copil îl percepe pe tata ca figura centrala a casei,
figura feminina are mica însemnatate; al doilea copil de aceeasi origine percepe unitatea
familiei, egalitate de roluri parentale; alti doi copii plaseaza elemente în desen care reflecta
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sentiment de dezradacinare, desenele sunt saracacioase, apar reprezentati doar copiii,
parintii lipsesc.
•

copil de origine greaca - tatal este figura centrala a familiei, investit cu rolul de a aduce
hrana, mama investita cu rol protector; percepe legatura puternica a mamei cu puiul,
deseneaza elemente personificate specifice copilariei.

•

copil de origine chineza - percepe unitatea familiei, comunicare între parinti si copii;
desenul reflecta optimism.

•

treisprezece copii de origine romana: noua dintre ei exprima egalitatea rolurilor parentale
în familie; este vizibila unitatea familiei în situatii de criza; desenele contin un numar mai
mare de elemente si reflecta optimism.

Colectivul clasei a integrat sase copii din nouasprezece cu origini diferite de cea romana. Patru
elevi se semneaza pe desen doar cu initiala prenumelui, dintre care trei imigranti si un roman.
Unsprezece copii percep unitatea familiei în situatii de criza si asumarea de roluri echilibrate,
indiferent de gen.
Diferentele culturale sunt vizibile. Din punct de vedere educational, copiii raman personalitati
în formare, iar nevoia lor de suport familial dar si de îndrumare pedagogica este la fel de
pregnanta.
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4.4. ÎMPREUNĂ VOM REUȘI
In 2006 se deschidea la Somcuta Mare, Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru
Solicitantii de Azil. Existenta acestei institutii si faptul ca de cativa ani comunitatea noastra
înregistra venirea a numerosi refugiati sau solicitanti de azil din tari africane si asiatice, ne-au
determinat sa ne reconsideram atitudinea fata de alte culturi. Primul pas a fost acceptarea
diversitatii, a egalitatii de sanse si a interculturalitatii. Astfel, în primavara anului 2009, se semna
un acord de parteneriat între Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” si amintitul Centru de Cazare privind
organizarea unui proiect comun. Proiectul, numit simbolic ,,Impreuna vom reusi” 25, s-a nascut din
convingerea ca diversitatea culturala nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie
fructificata si în mediul scolar, mai ales datorita curiozitatii elevilor fata de cei cazati în Centru, de
povestile lor de viata, de motivul care i-a determinat sa faca un drum atat de anevoios catre o tara
necunoscuta.
De-a lungul anilor,
proiectul a adus fata în
fata

elevi,

profesori,

reprezentanti
comunitatii
refugiati

ai
locale,

din

spatiul

african sau asiatic, iar
activitatile derulate au
fost

menite

sa

sensibilizeze, sa formeze
valori si atitudini si sa
sustina acomodarea culturala si lingvistica a strainilor cazati în Centru, ca modalitate de insertie
sociala. Mai mult, datorita numeroaselor sesiuni de informare organizate de catre angajatii
institutiei, ne-am familiarizat cu terminologia relevanta în domeniile migratiei si azilului,
întelegand, în primul rand, ca solicitantul de azil este cel aflat în procedura de acordare a protectiei

Proiect coordonat de Anca Pascui, profesor de limba romana la Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu”, Somcuta
Mare, Maramures
25
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internationale, iar refugiatul este persoana care fuge din calea razboiului, a persecutiei religioase
sau de alta natura, întoarcerea lui în tara de origine fiind extrem de primejdioasa.
In cadrul proiectului s-au desfasurat numeroase activitati, unele prilejuite de sarbatorile
nationale sau religioase, altele celebrand momente din viata scolii. Retinem succesul înregistrat
anii trecuti cu spectacolul ,,Obicei de colindat”, dar si entuziasmul investit în alte actiuni precum
încondeiatul oualor si degustarea bucatelor traditionale din preajma sarbatorilor pascale,
activitatile de ecologizare anuale, sarbatoarea din 8 Martie cand, într-o atmosfera destinsa,
împreuna cu femeile cazate în Centrul Regional, celebram prin cantec si poezie bucuria de a fi
femei si mame.
Nu putem uita bucuria lui Moise Yeboua Quattara, ivorianul stabilit în Somcuta Mare si
cunoscut fiu al urbei, cand, la un 1 Decembrie, spunea într-o limba curata, romaneasca: Cu
nețărmurită fericire și asumându-mi responsabilitatea noului meu statut, vă anunț cu mândrie că
sunt cetățean român. Trecuse si dificilul examen de acordare a cetateniei dupa ce se dovedise a fi
unul dintre cei mai ambitiosi elevi ai cursului de limba romana. Intre timp, Moise si-a întemeiat o
familie, statornicindu-se astfel în nord de tara si, cu entuziasm, împartaseste odiseea sa
romaneasca tuturor celor interesati.
O activitate de succes s-a dovedit a fi si ,,Biblioteca vie”, iar acest lucru ne-a determinat sa
includem actiunea nonformala în cadrul manifestarilor cu caracter permanent din proiect. In
fiecare an încercam sa stimulam dialogul între cei cazati în Centru si elevi, profesori sau
reprezentanti ai comunitatii locale. Oamenii-cărți îsi spun povestile de viata în fata unor cititori, si
astfel atragem atentia asupra diversitatii, stimulam dialogul, scapam de stereotipuri si prejudecati.
Indiferent de numarul activitatilor de peste an, în fiecare luna iunie marcam reusita
proiectului printr-o saptamana aniversara asteptata cu nedisimulat interes de catre toata lumea.
In prima zi a saptamanii, în spiritul traditiei, vizionam instantanee din editiile precedente ale
proiectului. Ne bucuram de fiecare pas facut împreuna si de toate activitatile intense pe care le-am
derulat pana la acel moment.
In partea a doua a întalnirii, strainii iau cuvantul si ne împartasesc temerile lor, asteptarile
si dorintele pe care le nutresc în legatura cu viitorul lor. In a doua zi a actiunii, cei cazati în Centrul
Regional participa la cateva ore de curs în cadrul liceului. In fiecare an, invitatii subliniaza valoarea
educatiei si a unei culturi generale solide. Mai mult, se declara cuceriti de relatia calda pe care
elevii romani o au cu profesorii lor. Orele de curs si pauzele trec pe nesimtite caci, stransi în jurul
oaspetilor, elevii nostri se declara fascinati de oportunitatea întalnirii cu oameni din culturi atat
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de îndepartate. Vadit miscati de interesul tinerilor, strainii raspund cu entuziasm tuturor
întrebarilor si provocarilor.
Astfel, într-una dintre editiile trecute ale proiectului, refugiatii din Pakistan si Sri Lanka au
scris pe tabla texte în urdu si în tamil, impresionand audienta. La randul lor, au propus un exercitiu
de imaginatie, extrem de bine primit de catre cei prezenti: i-au provocat pe elevi sa-si închipuie
pentru cateva clipe ca se afla într-o lume în care toate semnele grafice apartin unor dialecte arabe
sau africane. Socul constientizarii barierelor lingvistice cu care se confrunta refugiatii a fost cat se
poate de real. Miscati de neasteptata revelatie, adolescentii romani au promis ca vor face tot ce le
sta în putinta pentru a-i ajuta pe acestia sa le învete repede limba. Tot atunci, cu zambete largi, la
ora de geografie, invitatii au identificat pe harta însorita Nigerie, îndepartata Rusie sau Senegalul
scaldat de apele Oceanului Atlantic.
Intr-un alt an, solidar cu cei din clasa, Mohamed, adolescent sirian si elev audient în cadrul
liceului, a recitat poezia eminesciana ,,Pe langa plopii fara sot ”, castigand aprecierea colegilor sai
si admiratia profesoarei. In timpul orelor de matematica toti înteleg faptul ca cifrele si ecuatiile
sunt limbaje internationale, iar în fata unui auditoriu fascinat, în ora de literatura se recita
emotionante versuri cu ecouri de litanie în limbi africane.
O zi este dedicata ,,bucatariei internationale”. Gatind împreuna, spatiul bucatariei
institutiei se umple repede fie cu savori orientale, exotice, fie cu cele familiare din Maramures. De
fiecare data silabisim stangaci, dar încantati, denumiri de produse alimentare necunoscute în
spatiul romanesc si ne
declaram
bogatia

fascinati
de

arome

de
si

culoare a acestor bucate.
La masa, discutiile se
leaga usor, prieteneste,
iar

reactiile

tuturor

confirma
participarii
inedita

bucuria
la

aceasta

experienta

culinara.
Spectacolul de cantec si
dans traditional ocupa un loc însemnat în cadrul acestei saptamani aniversare. Indiferent de
grupurile etnice prezente la acel moment în Centrul Regional, toti sunt doritori sa prezinte
publicului aspecte ale propriei culturi: cantec, dans, poezie.
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La randul lor, elevii somcuteni ofera invitatilor momente de maiestrie artistica, prezentand
dansuri si cantece specifice zonei Chioar. Hora în care se prind cu totii la final, o hora devenita
traditie, este una simbolica, un dans al prieteniei, o promisiune ca legaturile formate acum nu vor
cunoaste pericolul destramarii. Astfel, comunitatea întelege ca înainte de a fi congolezi, senegalezi
sau ivorieni, refugiatii sunt oameni care cauta prietenie si întelegere, un loc pe care sa îl numeasca
intim acasă.
In ultima zi a saptamanii aniversare se deruleaza activitati sportive, meciul amical de fotbal
dintre echipele mixte, migranti si elevi romani devenit traditional. Dupa-amiaza ne aduce din nou
împreuna, profesori, elevi, straini, sa celebram prin dans si cantec finalul actiunii noastre. Tortul
aniversar, împodobit cu steagurile tarilor participantilor starneste în fiecare an emotii puternice.
Ne despartim, nu fara regrete, dar îmbogatiti sufleteste de experienta întalnirii unor culturi
diferite, a unor povesti de viata incredibile.
De-a lungul anilor, echipa de proiect a trecut prin numeroase încercari. Am învatat, în timp,
sa comunicam mai eficient, sa ne organizam, sa gasim solutii problemelor cu care ne confruntam.
Insa adevaratele lectii de viata le-am învatat de la cei pe care i-am cunoscut în cadrul activitatilor.
Experientele lor de viata, multe dintre ele traumatizante, ne-au fortat sa ne reconsideram
atitudinea fata de propria limba, cultura si chiar fata de propria noastra familie. De asemenea,
suntem multumiti ca elevii nostri si-au dezvoltat, în timp, abilitatile de comunicare interculturala,
acceptand si onorand diversitatea. Nu în ultimul rand, castigul este si al comunitatii locale care sia schimbat atitudinea fata de problematica migratiei, întelegand ca experienta apropierii de alte
culturi este una benefica si poate constitui o sursa de progres, de evolutie a comunitatii si
personala.
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ANEXE
Anexa 1
CHESTIONAR DE ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ (I)

Prin acest chestionar ne propunem sa surprindem opiniile si propunerile
dumneavoastra legate de măsura în care școala poate și ar putea să susțină integrarea
copiilor care beneficiază de protecție internațională în sistemul educațional românesc.
VĂ MULŢUMIM!

Instituția…………………………….……………….…………
Localitatea/Județul ……………………..
1. Care considerati ca sunt atuurile (punctele tari, avantajele) scolii în care lucrati în ceea ce
priveste tema analizata? Numiti-le.
PUNCTE TARI:

Resurse umane
Structura programului
Parteneriate
Management
Infrastructura

2. Pe ce elemente concrete (realizari evidente) va întemeiati afirmatia anterioara? Daca
evidentele lipsesc, cum de v-ati gandit la aceste aspecte ca eventuale avantaje sau puncte de
plecare?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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3. Ce pare să nu meargă bine sau ar avea nevoie de dezvoltare în scoala dumneavoastra în
ceea ce priveste tema analizata (masura în care scoala poate sa sustina integrarea copiilor care
beneficiaza de protectie internationala în sistemul educational romanesc)?
SLĂBICIUNI:

Resurse umane
Structura programului
Parteneriate
Management
Infrastructura

4. Care sunt aspectele concrete la care v-ati gandit cand ati identificat dezavantajele sau
dificultatile? Daca aceste evidente lipsesc, cum credeti ca le-ati putea descoperi?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

5. Care considerati ca sunt conditiile interne si externe care pot favoriza, acum si pe viitor,
dezvoltarea oportunităților existente în scoala dumneavoastra în ceea ce priveste tema
analizata?
OPORTUNITĂŢI:
Aspecte politice sau legislative
(autonomie, legislație)
Aspecte economice (finanțare,
competiția pe piața educațională,
evoluția pieței muncii)
Aspecte socio-culturale (caracteristici
demografice, specificul comunității,
aspecte ale culturii pedagogice)
Tehnologie (mijloacele multi-media
de învățare, comunicarea în rețeaua
globală etc.).
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6. Care considerati ca ar putea fi amenințările (interne si externe) cu care s-ar putea confrunta
pe viitor scoala dumneavoastra si obstacolele care ar bloca dezvoltarea oportunitatilor
identificate mai sus?
AMENINȚĂRILE:
Aspecte politice sau legislative
(autonomie, legislație)
Aspecte economice (finanțare,
competiția pe piața educațională,
evoluția pieței muncii)
Aspecte socio-culturale
(caracteristici demografice,
specificul comunității, aspecte ale
culturii pedagogice)
Tehnologie (mijloacele multimedia de învățare, comunicarea în
rețeaua globală etc.).

7. Din perspectiva celor analizate anterior, va rugam sa identificati obiectivele majore pe care
ar trebui sa si le asume scoala dumneavoastra sau provocările la care ea trebuie sa faca fata,
astfel încat sa dezvolte oportunitatile si sa depaseasca barierele. Va rugam sa le specificati.
Obiective/provocări
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Anexa 2

Chestionar de analiză instituțională (II)
Lista de mai jos cuprinde o serie de functii ale unei scoli ideale. Avand în vedere conditiile externe
si resursele interne existente, care dintre indicatorii descrisi mai jos pot fi satisfacuti de scoala
dumneavoastra si în ce masura? Va rugam sa încercuiti indicatorii vizati si sa acordati calificativele
corespunzatoare, astfel încat

1-nesatisfacator, 2- satisfacator, 3- bine, 4- foarte bine, 5- excelent.

1

2 3

4

5

LA NIVELUL INDIVIDUAL (AL ELEVILOR)
1
2

Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a
supravieţui şi a concura pe piaţa muncii

3

Contribuie la dezvoltarea potențialului psihologic al fiecărui copil,
indiferent de mediul de proveniență, gen, etnie, religie etc.

4

Contribuie la dezvoltarea relațiilor sociale pozitive între elevi
(inclusiv cei nou-veniți din alte sisteme de educație sau aflați sub
protecție internațională)

5
6

Contribuie la dezvoltarea atitudinilor și aptitudinilor civice
Asigură transmiterea valorilor culturale dominante (culturalizarea)
Dezvoltă creativitatea și realizează o educație estetică relevantă
Asigură învățarea modului de a studia autonom și de
autodezvoltare

LA NIVEL INSTITUȚIONAL (AL ȘCOLII)
1
2
3
4

Ofera servicii de calitate pentru fiecare beneficiar (educatie,
incluziune, integrare)
Reprezinta un loc de munca stimulativ pentru angajati
Faciliteaza aparitia si dezvoltarea calitatii relatiilor interumane în
interiorul organizatiei scolare
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5
6
7

Reprezinta un spatiu de socializare democratica pentru elevi si
profesori (dezbateri de interes direct)
Reprezinta un cadru pentru transmiterea si reproducerea culturii
Reprezinta un loc de înnoire culturala.
Reprezinta un loc al sprijinului profesional reciproc si al
împartasirii inovatiilor pentru îmbunatatirea metodelor de învatare
si predare (diseminarea cunostintelor si schimbarea educationala)

LA NIVELUL COMUNITĂȚII LOCALE
1
2

3

Sprijina nevoile economice sau instrumentale ale comunitatii locale
prin profilul si calitatea ofertelor educative
Intampina nevoile sociale ale comunitatii (integrarea sociala a unor
membri, faciliteaza depasirea conditiei sociale, promoveaza
egalitatea sociala etc.)

4

Faciliteaza afirmarea si exercitarea drepturilor si responsabilitatilor
de cetatean.

5

Sprijina dezvoltarea valorilor culturale locale
Respecta diversitatea culturala si promoveaza educatia
interculturala

6
7

Promoveaza normele explicite si credintele comunitatii locale
Ofera servicii pentru diferite nevoi educationale specifice ale
comunitatii
Foloseste resursele umane ale comunitatii pentru promovarea unei
retele în care fiecare învata de la fiecare

LA NIVELUL SOCIETĂȚII
1
2
3

Contribuie la integrarea scolara si profesionala de calitate printr-o
oferta care vizeaza proiectarea carierei
Satisface dinamica pietei muncii prin dezvoltarea unor competente
relevante pentru viitorul profesional
Contribuie la modificarea comportamentului economic al oamenilor
prin programele educationale propuse

4
5

Intampina nevoile sociale (de socializare a indivizilor, promoveaza
egalitatea sociala)
Realizeaza selectia elevilor, conform performantelor si aptitudinilor.
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6

Induce schimbari si dezvoltari sociale

7

Asigura continuitatea si integrarea culturala

8

Faciliteaza dezvoltarea profesiilor în domeniul educational
Contribuie la formarea unei societati care învata

LA NIVEL INTERNAȚIONAL
1
2
3

4

Contribuie la formarea unor viitori adulti competenti si deschisi
pentru schimburile economice, tehnologice si informationale
Educa în spiritul protectiei mediului si al ecologiei activitatilor
umane
Formeaza tinerii în spiritul unei armonii internationale, al tolerantei
si cooperarii sociale

5

Contribuie la constientizarea interdependentei internationale si a
conflictelor internationale

6

Promoveaza aprecierea diversitatii culturale prin asigurarea
cunoasterii valorilor, credintelor, traditiilor din diferite tari sau
regiuni.

7

Contribuie la dezvoltarea culturii globale
Participa la schimbul educational international si la cooperarea în
domeniul educatiei.
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