Educație de bază pentru
Citate de la persoanele
intervievate

adulți de etnie romă
Creșterea nivelului de încadrare
pe piața muncii atrage și
necesitatea muncitorilor calificați
și
competenți.
Persoanelor
neștiutori de carte este dificil să
se integreze pe piața muncii.
Pe lângă acest fapt, sunt și
discriminați, ceea ce are un efect
negativ asupra lor.
Cu ajutorul financiar din partea
Programului Erasmus+, Asociația
Caritas cu membrii din 6 țări
diferite au decis să lupte contra
analfabetismului
din
rândul
adulților de etnie romă, prin
proiectul Educație de Bază pentru
Adulți Romi (BERA). Pentru a
favoriza cele mai bune rezultate,
au fost întrebați atât experți în
educația adulților de etnie romă
cât și persoane de etnie romă
neștiutori de carte, și rezultatele
chestionarelor vor fi incluse în
manualul pentru implementarea
educației de bază a persoanelor

”Mi-ași dori să pot completa
formularele singur”
”Mi-ași dori să devin
maistru mecanic”
”Mi-ași dori să pot merge la
școală, da nu-mi permit”

Educație de bază pentru adulți de
etnie romă

180 de chestionare cu adulți de
etnie romă, neștiutori de carte
60 de chestionare cu experți în
educația adulților
2 manuale pentru educarea
adulților de etnie romă pentru
dezvoltarea:
 Competențelor de citit și scris
 Competențelor matematice
 Competențelor digitale

”Ascult și uit. Privesc și îmi amintesc. Fac și înțeleg.” - Confucius

Educație de bază pentru adulți de etnie romă

Cu sprijinul programului Erasmus + al Uniunii Europene

Etnia Romă este cea mai
numeroasă minoritate din
Europa.
Terminologia de Rrom este
folosită pentru mai multe
grupuri etnice, care au emigrat
din India în Europa cu mai mult
de o mie de ani în urmă.
Această terminologie include și
pe cei numiți Sinti, Kale,
Manouches și ”Travellers”.
Conform Amnesty
International, în Europa trăiesc
între 10-12 milioane de
persoane de etnie romă,
aproximativ jumătate din ei în

Proiectul Educație de Bază
pentru Adulți Romi (BERA)
creează modele și manuale
pentru educarea de baza a
adulților de etnie romă,
luând
în
considerare
specificul
vieții
lor
(schimbarea
reședinței,
familii fără un domiciliu
permanent, și familii în
grupuri restrânse). Una din
scopuri este să sensibilizăm
comunitatea etnicilor romi
despre importanța educației.
Susținerea din partea Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații, nu cuprinde și aprobarea conținutului, care reflectă doar
opinia autorilor, și Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nici o informație din conținut.

Manualele vor oferii modele
pentru cei care lucrează în
domeniul
educării
persoanelor de etnie romă.
Aceste manuale vor oferii
informații valoroase despre
motivarea
a d u l ț i l o r,
implicarea mediatorilor de
etnie romă,

importanța implementării
standardelor
de
andragogie și alte aspecte
i m p o r ta nte
privind
educația adulților romi.
Manualele vor fi distribuite
gratuit profesorilor, ONGlor și altor părți interesate
în educația persoanelor de
etnie romă, dar se vor
putea găsi și online.

Manual pentru implementarea educației de bază
a adulților de etnie Romă
Manual pentru implementarea educației de bază
a familiilor de etnie Romă

