Bucuresti, 03 decembrie 2013

Peste 100 de mediatori scolari formati de Romani CRISS in cadrul
cursurilor „Transfer de expertiza privind desegregarea scolara”
Romani CRISS, cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale – Directia Generala Invatamant
in Limbile Minoritatilor a organizat in perioada 22 - 28 noiembrie 2013 cursuri de formare
pentru 100 de mediatori scolari, in domeniul desegregarii scolare, legislatiei anti-discriminare,
dreptului la educatie, dezvoltarea copilului, stigma si oportunitati egale. Cursurile s-au
desfasurat in cadrul proiectului „DARE NET - Desegregation and Action for Roma in Education
Network”1 finantat de Comisia Europeana si implementat de Romani CRISS in perioada decembrie
2012 – noiembrie 2013.
Incepand cu anul 1994 Romani CRISS a fost prima organizatie care a initiat si a pilotat medierea
scolara in Romania. Dupa aproape 20 de ani de implementare a programului de mediere scolara s-a
constatat ca mediatorul scolar are un rol important in combaterea fenomenului de segregare scolara
astfel, aceste cursuri de formare au fost organizate pentru a dezvolta cunostintele si abilitatile
necesare combaterii segregarii scolare prin munca mediatorilor scolari.
Pentru a pune in practica cunostintele acumulate, participantii au realizat in cadrul atelierelor de
lucru planuri concrete de combatere a segregarii scolare, iar in perioada urmatoarea Romani CRISS
va acorda asistenta in vederea punerii in aplicarea a acestor planuri si/sau pentru realizarea unor
actiuni de combatere a segregarii scolare. Participantii au primit un certificat de absolvire in urma
cursului si au devenit parte din reteaua transnationala DARE NET.
Scopul proiectului DARE NET este sa dezvolte o retea internationala a societatii civile rome, care
sa disemineze bunele practici si initiative de succes din domeniul educatiei (politici, initiative
neguvernamentale, jurisprudenta) si al desegregarii scolare a copiilor romi, pentru a incuraja un
angajament puternic al institutitiilor, in vederea integrarii copiilor si elevilor romi, prin desegregare
si educatie de calitate.
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DARE Net este o retea transnationala formata din organizatiile Romani CRISS (Romania), Antigone
(Grecia), Integro Association (Bulgaria), European Roma Rights Center (Ungaria si Croatia), The Civic
Association Life Together (Cehia) si FXB Center – Universitatea Harvard (SUA)

