RAPORT VIZITĂ DE STUDIU
În perioada 25-27 noiembrie 2016 s-a desfăşurat mobilitatea unui grup de 17 de cadre didactice din
Bucureşti în cadrul vizitei de studiu derulată la Baia de Fier, judeţul Gorj.
Vizita de studiu, rezultat al parteneriatului încheiat între Casa Corpului Didactic şi Fundaţia Pestalozzi,
a avut ca scop schimbul de bune practici între grupul ţintă format din cadre didactice participante la
cursul de formare “Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă” şi cadrele didactice din localităţile
Polovragi şi Baia de Fier implicate în programul “ZefiR” finanţat din fonduri elveţiene.
Programul vizitei a fost structurat pe 3 componente:
1. Cunoaşterea proiectului, a partenerilor din proiect şi a coordonatorilor/membrilor din echipa
de proiect
2. Schimb de experienţă cu cadrelor didactice/elevii şi părinţii acestora– comunitatea de rudari
aparţinând localitatăţii Baia de Fier.
3. Reflecţii în urma vizitării unităţilor şcolare din cele două localităţi, a interacţiunii cu localnicii.
1. Proiectul “ZefiR – Împreună pentru puterea de acţiune”, coordonat de organizaţia Terre des
Hommes în parteneriat cu central pentru rromi Amare Rromentza, Fundaţia Pestalozzi,
Fundaţia Pact şi Agenţia Împreună, îşi propune ca pe parcursul celor 46 de luni de
implementare să îmbunătăţească accesul la educaţie şi sănătate a persoanelor defavorizate
din 12 comunităţi aflate pe teritoriul judeţelor Olt, Gorj şi Dolj.
Principalele acţiuni strategice pentru educaţie propuse în proiect sunt:
- Acces la servicii educaţionale de calitate (grădiniţă, învăţământ primar)
- Instruirea cadrelor didactice în educaţie interculturală
- Înfiinţarea a două grupe de grădiniţă intercultural
- Înfiinţarea a trei programe de tip şcoala după şcoală
- Sesiuni de formare pentru animatori socio-educativi
- Implicarea părinţilor în activităţi de sprijin şcolar
2. Schimbul de experienţă s-a derulat pe parcursul vizitelor desfăşurate la Centrul de
documentare din Polovragi, Centrul de Educaţie Interculturală – Baia de Fier , Grădiniţa cu
program prelungit – Baia de Fier şi Liceul tehnologic – Baia de Fier .
S-au purtat discuţii cu directorii/cadrele didactice/elevii şi părinţii acestora, beneficiari direcţi
ai programului ZefiR. Accentul s-a pus pe dificultăţile întâmpinate înainte de începerea
programului (numărul mare al copiilor neşcolarizaţi, absenteism şi abandon şcolar,
segregare) şi pe parcursul programului (reticenţa părinţilor în a sprijini activităţile şcolare,
numărul insuficient de cadre didactice calificate dornice să lucreze în programul şcoala după
şcoală, slaba implicare a factorilor decizionali locali în motivarea părinţilor/cadrelor
didactice); pe realizarile obţinute(relaţia motivaţională creată cu elevii, creşterea numărului
de elevi, scăderea absenteismului, rezultate recunoscute prin diploma obţinute la concursuri,
participări în proiecte internaţionale, dotări la standarde internaţionale).

De asemenea s-au punctat şi demonstrat tipurile de activităţi desfăşurate în programul
şcoala după şcoală: activităţi remediale (citire/scriere, matematică) şi de timp liber
(competiţii sportive, dans, spectacole aniversare).
3. Reflecţii asupra vizitei de studiu:
- Programul ZefiR şi-a atins obiectivele educaţionale propuse prin crearea şi dotarea la
standarde internaţionale a centrelor interculturale vizitate, prin introducerea
programului şcoala după şcoală, prin formarea şi motivarea unui nucleu de cadre
didactice devotate şi profund implicate în educaţia copiilor proveniţi din familii
defavorizate.
- Marele absent de la care se aşteptau răspunsuri concrete legate de cultura comunităţii
de rudari, de modalităţile viabile de incluziune a acestora în viaţa comunităţii locale a
fost Amare (amo, amare= a iubi, lat.) Rromentza…..
- Este necesară implicarea permanentă şi continuă a autorităţilor locale în asigurarea
sustenabilităţii proiectului prin atragerea părinţilor în proiecte locale commune, prin
motivarea unui număr mai mare de cadre didactice care să se implice în programul
şcoala după şcoală, prin asigurarea unor facilităţi(masa caldă, transport, tabere de
vară/iarnă) de care să beneficieze în mod egal şi copiii proveniţi din familii defavorizate.
- Importanţa asistentului social în localităţile cu populaţie majoritar defavorizată conduce
spre idea că la nivel naţional există o mare necesitate de a forma mai mulţi specialişti şi
de a crea mai multe posturi de asistenţi sociali .
- Cadrele didactice din Bucureşti şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta proiecte comune cu
colegii lor din Baia de Fier, inclusiv organizarea unei vizite de studiu în Bucureşti.
La sfârşitul vizitei de studiu, fiecărui membru din grupul ţintă al acestui parteneriat i s-a
înmânat manualul proiectului - “Educaţia interculturală în comunităţile multietnice” şi diploma de
participare.
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