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1. Introducere
Scopul principal al proiectului ROM - ACT este de a lărgi accesul femeilor rome la sisteme de validare
a învățării non-formale și informale, precum și consolidarea incluziunii lor educațională, socială și pe
piața muncii. Proiectul se bazează pe studii de cercetare, inclusiv Workaló, Callí Butipén, Includ-ed
and Drom-In - care au subliniat validarea învățării non-formale și informale, ca mijloc de combatere
a excluziunii, în special excluderea femeilor rome care au o gamă largă de cunoștințe, aptitudini și
competențe, dar puține calificări formale.
Sugestiile prezentate aici au fost colectate prin intermediul grupurilor de discuții purtate cu femeile
rome, organizațiile de romi și centrele de educație pentru adulți din țările în cauză. În timp ce sugestiile
sunt formulate în termeni suficient de largi pentru a asigura capacitatea de adaptare la diferite contexte
unele pot fi doar parțial aplicabile ca urmare a specificului cazurilor, resursele disponibile și modalitățile
de validare la nivel de țară.
Prin urmare, acest document nu ar trebui să fie considerat ca un ghid ce trebuie implementat pas
cu pas ci ca o listă de sfaturi și posibilele modalități de a acționa în scopul de a sprijini grupurile
dezavantajate și a întreprinde cu succes procesul de validare.
Acestea fiind spuse este fundamental a sublinia importanța încercării de a urma aceste sugestii pentru
a realiza o validare mai cuprinzătoare și care să le permită grupurilor dezavantajate și marginalizate să
progreseze în viața lor personală și carieră, educație sau muncă.
Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele de etnie romă . Într-adevăr, în ciuda lipsei de
calificări certificate și fiind marginalizați pe piața forței de muncă sau total excluși din ea, romii au
active importante: competențe pe care le-au acumulat de-a lungul vieții lor, în special prin învățarea
informală. Dezvăluind și valorificând aceste comori ascunse poate avea o importanță foarte mare în
promovarea dezvoltării personale, egalitate și o cale spre dobândirea auto- respectului și incluziunii
sociale.
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2. Cum să susținem procesul de validare
ca ong sau formator
a. Cum funcționează validarea în țara ta
Validare este înțeleasă ca procesul de identificare, evaluare și recunoașterea unei game mai largi de
competențe și aptitudini pe care oamenii le dezvolta pe tot parcursul vieţii lor și în diferite contexte,
de exemplu, prin educație, muncă și activități de petrecere a timpului liber. În procesul de învățare pe
tot parcursul vieții “validarea” este un element crucial pentru a asigura vizibilitatea și pentru a indica
valoarea corespunzătoare a învățării care a avut loc oriunde și în orice moment în viața individului.
Până în 2018 Statele Membre Europene ar trebui să aibă sisteme de validare puse în practică. Situaţia
variază considerabil de la o ţară la alta. Cu toate acestea, Comisia Europeană şi agenţiile sale publică
rapoarte ce arată rezultatele monitorizării privind evoluţia politicilor şi ghidajele1 pentru a face procesul
de decizie privind această problemă mai eficient.

➠

Rezervațivă ceva timp pentru a afla politicile şi strategiile de
validare a învățării în ţara dumneavoastră şi asiguraţi -vă că instituţia
dumneavoastră este familiarizată cu procesul. În unele ţări, acesta
ar putea fi destul de complex. În plus puteți cere mai multe informaţii de la actori cu
responsabilitate despre acest proces. Cel puţin, şi dacă ţara dumneavoastră operează cu un sistem de
tip “chemare”, asiguraţi-vă că veţi primi aceste cereri de apel.

➠

Identificaţi zonele unde organizația dumneavoastră ar putea fi
implicată sau mapați proiectul pe o hartă a organizațiilor, incluzând aici
actori cheie şi factorii de decizie politică care pot influența procesul de
validare în zona dumneavoastră şi la nivel naţional.

PROPUNERE

Spania: “dacă este posibil creați o reţea între toate părţile interesate în
procesul de validare, pentru a împărtăşi idei, propuneri, iniţiative etc. în
raport cu această problemă.”

➠

Dacă resursele instituţiei permit, ia parte la servicii de instruiri la
nivel naţional sau UE ( mobilitatea acordată de KA12 ) şi apoi împărtăşește
ceea ce ai învăţat cu colegii tăi.

Ultima versiune a Inventarul European al validării învățării formale și informale: http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/
projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory ; ultima versiune a liniilor directoare:
http://www.cedefop.europa.eu/node/11010 UE
2
acţiune cheie 1 acceptă mobilitatea în educaţie, formarea de tineret şi obiective pentru a aduce beneficii de durată participanţilor şi
organizaţiilor implicate: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country_en_en
1
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b. Recunoaște importanța validării
Validarea învăţării non-formale şi informale este o componentă centrală a învățării pe tot parcursul
vieții în Europa. Într-adevăr din ce în ce mai multe ţări europene subliniază importanţa învăţării care
are loc în afara instituţiilor de învăţământ şi de calificare formală, de exemplu la locul de muncă, în
activităţi de agrement şi de acasă. În timpul celor doi ani de viaţă ai proiectului ROM-ACT (20142015), a evidenţiat moduri specifice în care validarea poate stimula incluziunea femeilor rome3, a
comunităţii şi în mod similar a persoanelor marginalizate și a grupurilor defavorizate. Pentru persoanele
marginalizate și pentru grupurile defavorizate, validarea poate construi încrederea în sine şi asista
oamenii să își depăşească barierele cu care se confruntă în accesarea programelor de educație și de
inserție pe piața muncii.

➠

Pentru a promova beneficiile validării în cadrul instituţiei
dumneavoastră şi printre colegii dumneavoastră şi a încorpora procesul
de validare al învăţării în programele de formare deja implementate.

CITAT

În Irlanda, proiectul se refera la femei Traveller, în timp ce în celelalte ţări implicate, grupul ţintă constă din femei rome. Prin urmare,
pentru trimiterile la Irlanda vom utiliza “femei traveller”, şi pentru restul vom utiliza “rome”, fie ca referire în mod specific la femei rome, sau
ca un termen generic, recomandate de Consiliul Europei in Glosar de termeni descriptive referitoare la problemele romilor: termenul “Roma”
utilizate la Consiliul Europei se referă la Roma, Sinti, napi şi legate de grupuri în Europa, inclusiv călătorilor şi grupuri de Est (Dom şi Lom), şi
diversele grupuri interesate, inclusiv persoane care se identifica ca tigani.

3

6

Irlanda: “Acesta ne-a amplificat încrederea de sine, e un mod de a ne asigura
că modul prezent de lucru este înregistrat pentru următoarea generaţie;
era un prilej de a lua contact şi a consulta toate informațiile pe care le-am
aflat prin muncă, este un mod de a dovedi străinilor că suntem capabile și
că știm să facem anumite lucruri. Poate servi ca model şi inspiraţie pentru
alte femei traveller, care au experiență/abilități și își doresc să progreseze
însă cărora le lipsește educația formală sau încrederea”

c. Conștientizarea nevoilor specifice ale grupurilor ţintă
Femeile din toată UE sunt adesea supuse inegalităţi în multe privinţe. În cazul femeilor rome, sărăcia
și excluziunea consolideze aceste dezavantaje şi adaugă încă o povară pe umerii acestora. Aceasta
afectează şansele lor de accesare şi în mod egal de participare la educația de calitate care vizează
perspectivele de angajare viitoare, nivelul veniturilor, condiţiile şi starea de sănătate. Limitează de
asemenea credința lor în propriile capabilităţi şi în oportunităţile pe care le au la dispoziție4.

CITAT

Irlanda: “Femeile traveller știu de la bun început că sunt discriminate și că
sunt diferite. Dacă aş merge într-un colegiu, mă gândesc că sunt diferită și
că oamenii nu m-ar accepta așa cum sunt. Nu cred ă voi fi acceptată! Ce se va
întâmpla când vor afla că eu sunt o traveller? Aș ascunde cine sunt eu? “

➠

Fă-ţi timp să te gândești la tipul de discriminare/discriminări la care
este supus grupul tău țintă și modul în care acest lucru influențează
viața lor și căile de educație, precum și experiențele lor în diverse medii
educaționale.

➠

Consultaţi gama largă de studii și de produse ROM-ACT, inclusiv rapoartele naționale şi discuțiile
detaliate ale femeilor rome care au participat la proiect (toate disponibile pe www.rom-act.eu)

➠ Ia în considerare contactarea partenerilor implicați în proiect și/sau a altor organizaţii de romi din
zona dumneavoastră care ar putea să îți ofere suport și informații relevante

➠

Monitorizează numărului romilor și în special numărul femeilor
de etnie romă care participă în instituția dumneavoastră și măsurile
întreprinse de instituția dumneavoastră să ajungă și să le sprijine pe
acestea. Dacă găsiți că numerele sunt mici, încercați să gândiți măsuri de promovare a accesului și a
participării acestora la programele voastre.

➠

Nu subestima rolul pe care poți să îl joci în creşterea accesului și
participării în rândul acestor grupuri ţintă.

EXEMPLU

4

Cehia: “în general este cunoscut faptul că există oportunităţi de a participa
la cursuri şi certificate de upskilling în diverse domenii. Aceste cursuri
sunt furnizate de birourile de locuri de muncă şi de ONG care acoperă
de asemenea costurile. În țările europene, unde ONG au fost implicate în
activităţi de înaltă calitate, romi au participat la astfel de cursuri.”

Agentia Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale – Discriminarea și condițiile de viață ale femilor rome din 11 state membre ale UE
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d. Furnizaţi informaţii (mai ales persoanelor marginalizate
şi grupurilor defavorizate)
Femeile rome care au participat la ROM-ACT au subliniat necesitatea pentru mai multe informaţii despre
procesul de validare în fiecare ţară. Acolo unde suntdeja documentate cazuri de validare a învăţarii în
ţara dvs., instituţia dvs. poate juca un rol important în conştientizarea acestor căi de acces.

➠ Utilizaţi propriile canalele de comunicare pentru a promova
oportunităţile de validare:
- Puneţi informaţii pe site instituţiei dvs.
- Nu subestima rolul rețelelor sociale (Facebook, YouTube şi Twitter)

PROPUNERE

Cehia “Femeile rome noi nu lucrăm cu ziare şi reviste. Obținem mai ales
informaţiile de la televizor şi de pe internet pe care le utilizăm în mod
normal pentru a comunica cu membrii familiei (Facebook, Skype) şi să
ascultăm muzică şi clipuri video (YouTube). Acest lucru arată că folosind
instrumente web precum filme, videoclipuri şi alte mijloace vizuale poate
fi un bun mod de conştientiza acest grup țintă.”

- Imprimaţi flyere sau afișe la instituţia dvs.
- Utilizarea altor tipuri de media (TV, radio, instrumente de publicitate outdoor, pliante etc.)
Atunci când este posibil, creați publicitate ad-hoc care ar putea ajunge la grupul vostru ţintă:
- Campanii de publicitate, evenimente publice (concursuri etc.)
- Discută subiectul la școală
- Organizaţi o sesiune de informare în instituţia dvs. (poate cu ajutorul unor modele care
au întreprins deja procesul)
- Recrutați sau contactați mediatori sociali care ar putea încerca să vorbească comunităţilor
şi familiilor şi să obţină mai mulți participanţi implicaţi în procesul de validare.
- Utilizaţi reţele interne de comunicare în comunităţile de romi.
- Beneficiaţi de parteneriat: Cu acţiunile voastre de informare implica și asociaţiile de romi sau
birourile de muncă cât mai mult posibil. Aceasta vă va permite să vorbiți cu oamenii și să îi invitați să
ia parte la proces.
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PROPUNERE

Cehia: “Conştientizarea despre sistemul de recunoaştere a calificărilor
poate fi considerabil îmbunătăţită prin birourile de muncă. Birourile de
muncă pot oferi informaţii cu şomerii, şi angajaţii individuali pot oferi
clienţilor lor explicaţii detaliate despre beneficiile pe care le aduce
sistemul de recunoaştere a calificărilor”

PROPUNERE

Spania: “un alt canal pentru o mai bună conştientizare este activitatea
lucrătorilor în domeniul social. Aceşti lucrători vizitează familiile de romi
şi comunităţile lor şi au contacte cu aceștia zilnic. Ca și muncă, ar putea
oferi consultanță informaţii despre validarea învățării. Această metodă ar
permite beneficiarilor să discute în detaliu cu oameni pe care îi ştiu deja
bine şi astfel să demonteze potenţialele obstacole şi timiditatea.”

➠ Atunci când informaţiile sunt disponibile, sunt adesea dificil de înţeles de către grupul ţintă.

Asiguraţi -vă că orice text pe care îl furnizați este accesibil pentru
toți. Informaţiile practice să fie trecute pas cu pas, liniile directoare şi instrucţiunile clare cu
privire la ce să facă și cu cine trebuie să vorbească.

EXEMPLU

Cehia: “prin proiect am fost capabili să informăm femeile rome despre un
site care include toate detaliile despre recunoaşterea calificărilor în ţară.
Site-ul publică informaţii despre calificările profesionale care sunt valabile
şi pot fi folosite pe piaţa muncii din Cehia. Vizitatorii pot de asemenea găsi
noutăţi despre recunoaşterea calificărilor şi în continuare despre programe
de educaţie. Avantajul principal al site este faptul că acesta include descrieri
detaliate privind cerinţele de examinări individuale precum şi informaţii
despre modul în care sunt efectuate - inclusiv calificarea şi standardele de
evaluare. Există de asemenea o listă de experţi autorizaţi şi alte detalii.
Este o resursă foarte importantă, însă am aflat că limbajul este destul de
complicat şi utilizează mai multe cuvinte şi termeni oficiali. Un vizitator
obişnuit probabil va avea probleme încercând să înţeleg toate informaţiile
publicate aici. Acest lucru poate fi descurajator şi mulţi oameni nu ar
putea să utilizeze site-ul fără asistenţa. Se pare că acest site a fost creat
în principal pentru experţi, instituţii şi organizaţii şi nu pentru publicul
general.”

e.. Oferirea sprijin particularizat şi constant
Necesităţile de asistenţă variază de la caz la caz şi există o gamă largă de orientare generală pentru
consiliere, tehnică, lingvistică sau chiar de susţinere psihologică. Următoarele sunt sugestii despre cum
să vă sprijiniți eficient grupul ţinta.

E.1 - Furnizaţi grupului ţintă servicii de asistenţă de bază
Grupul nostru țintă are nevoi specifice care nu trebuie subestimate. În ţările în care există o
multitudine de programe de validare a învăţării, participarea femeilor rome ar putea fi împiedicată de
lipsa de acces la un calculator sau probleme de logistică. Dacă acesta este cazul, centrul sau organizaţia
trebuie să o ajute participanții să depăşească aceste obstacole.

EXEMPLU

Spania: “în Spania, procesul de preînregistrare la apel este realizat online
prin intermediul Biroului Virtual de Procesuri şi apoi femeia trebuie să
livreze în persoană, documentaţia despre experienţă şi despre formare.
Acest dublu pas nu este uşor pentru cele mai multe femei rome şi implică
timp. În plus, multe dintre acestea nu au acces la internet, calculator la
domiciliu ceea ce face dificilă preînregistrarea în avans. “
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EXEMPLU

Grecia: “Majoritatea femeilor rome intervievate declara că acum se simt
gata şi doresc să își continue cursurile, de exemplu Şcoala de două şansă,
dar există unele probleme de logistică: prima este lipsa timpului din cauza
angajamentelor lor de familie iar a doua este imposibilitatea de a ajunge la
şcoală singure, fără transportul public. Coordonatorul i-a informat că este
o nouă linie de autobuz care are o oprire în afara Comunităţii Romilor din
Alivery şi că aceasta poate servi pe cei care vor să ajungă la centrul Volos
unde exista serviciile, şcoli în principal dar şi alte centre de învăţământ.
Coordonatorul le-a propus acestora să meargă împreună cu autobuzul la
Şcoala de a doua şansă pentru a lua la cunoştinţă de acest program și a se
obișnui cu autobuzul”.

E.2 - Planifică înţelept
Cu privire la orientare şi consiliere, este important să se ia în considerare măsura în care calificările
urmărite corespund cu cerinţele pieţei muncii şi tipologia participanţilor înşişi. Dacă activităţi
educaţionale sunt orientate în acest fel apoi participanţii vor avea o şansă mai mare de progres.

PROPUNERE

Spania: “o examinare este necesară pentru a promova şi a facilita stabilirea
calificărilor care sunt recunoscute oficial de către organismele profesionale
şi în zonele în care au experienţă femeile rome.”

E.3 - Formare suplimentară
Ia în considerare instruiri specifice pentru amplificarea rezultatelor procesului de validare. Adesea
acestea pot fi utile pentru alte grupuri ţintă.

PROPUNERE

EXEMPLU

Spania: Înainte de a începe procesul de validare, trebuie organizată o
întâlnire de cunoaștere. Aceasta este o întâlnire specială unde abilităţile
de comunicare, implementare, precum şi aptitudini sociale, aptitudini
de studiu şi implicarea în centru (reguli pentru coexistenţă adaptate şi
consens la grupuri) sun exersate. Acest lucru ar putea soluţiona unele
obstacole menţionate, cum ar fi dificultatea de a fi interogat.
România: întrebate despre ce au considerat a fi cel mai mare obstacol al
incluziunii sociale şi validării participantele din România au menţionat
lipsa de educaţie. Una dintre participante a menţionat că procesul de
validare în sine a fost dificil pentru ea deoarece nu citește bine li i-a luat
mult timp să înțeleagă noțiunile prezentate.

E.4 - Flexibilitate
Atunci când cursurile sunt parte a procesului, ele trebuie să fie adaptate nevoilor anumitor grupuri ţintă.
Cursurile oferite trebuie să fie bine proiectate şi suficient de flexibile pentru a depăşi barierele fizice,
culturale şi educative.
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EXEMPLU

Grecia: Femeile rome participante menţionau lipsa unui program flexibil
ca o barieră şi de asemenea evidenţiau necesitatea existenței unor secţiuni
separate pentru bărbaţi şi femei.

EXEMPLU

România: procesul de învăţare a fost distractiv. Femeile se bucură cu
adevărat de cunoştinţe noi şi procesul de socializare, dar nu a fost la fel de
uşor precum pare. Femeilor le este greu să combine munca lor de acasă cu
munca de la clasă. Acestea se confrunta cu unele rigidităţi în familiile lor; de
obicei soţii nu văd acest fapt ca un lucru bun. Un alt obstacol menţionat de
către femei a fost faptul că procesul de învăţare durează mult timp, mai mult
de 3 luni şi până la 6 luni. Acest lucru a fost un angajament pe termen lung
pentru acestea.

E.5 - Continuitatea
Acolo unde există mai multe programe de validare a învăţării, experiența ROM-ACT ne-a învățat că nu
este suficient să consiliezi populaţia romă despre acest proces.
Acestea au nevoie de o mână de ajutor şi în implementarea programului. Pentru a face acest lucru,
cheia este să chemi participantul la centru şi să încerci să îi cunoşti situaţia actuală şi să îi afli scopul
validării.

CITAT

Spania: “tutorialul/acţiunile de sprijin sunt “instrumente” pentru a oferi
suport. Cum putem asigura suport care să genereze oportunități de
incluziune, dacă nu avem spații în care să publicăm tutoriale? Care sunt
competenţe, valorile, aptitudini, personalitatea şi căile de viață ale
participantului?

Centrul dvs. sau organizaţia ar putea juca un rol cheie în acest demers. Lucrul cu grupuri spre deosebire
de lucrul cu o singură persoană poate fi de asemenea util, deoarece aceștia se pot sprijini unul pe
celălalt (peer suport).

CITAT

Cehia” interesul de a împărtăşi experienţe era vizibil printre femei. A fost
foarte frumos a vedea cum s- au sprijinit reciproc cu fel de cuvinte. Era
evident printre cei care au copii. Acestea au avut multe strategii despre
cum alţii ar putea soluţiona unele dintre barierele întâlnite”.

În alte cazuri, voluntari pot veni în sprijinul participanţilor ca și mentori.

EXEMPLU

Irlanda: ‘ “Am avut cazul unei tinere care se lupta să rămână la în şcoală
ca să obțină certificatul astfel încât i-am oferit posibilitatea de a veni la
noi, să înveţe. Am luat un voluntar de la centrul de voluntari locali, care a
ajutat-o cu temele sale, iar în final aceasta a făcut foarte bine”

Nivelul de asistenţă de care suntem capabili să îl furnizăm va fi evident subordonat nivelurilor de
expertiză şi competențe ale personalului. Este important să aveţi întotdeauna un loc suplimentar sau o
persoană de contact în cazul în care participantul nu pot primi suportul el sau ea și are nevoie de tine.
De aceea este util pentru a avea o listă a organizaţiilor care funcţionează în zona dumneavoastră cu
expertiza în validarea învățării precum şi principalii actori de la nivel politic.
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E.6 - Competentelor interculturale ale formatorilor
Este vital ca formatori şi facilitatorii comunitari să fie capabili de a lucra şi a sprijini diversitatea
culturală şi de aduce la lumină experienţele trăite de femeile rome în procesul de învățare.
Datorită acestor competenţe formatorii şi facilitatorii ar putea crea spaţii specifice pentru dialogul şi
interacţiunea comunității în clasele lor şi grupuri, care va face participanţii să perceapă diferenţele și să
își îmbogăţească experienţele şi astfel să spargă bariere şi prejudecăţile existente.

CITAT

Irlanda: “Sunt ceilalți cursanți care fac diferenţa. Ei nu ar spune, dar ai ști
întotdeauna. Numele este unul dintre identificatorii... Depășirea barierelor
culturale ale participanților la curs este foarte important pentru a profesa
incluzând aici modul în care aceștia sunt conştienţi şi modul în care aceştia
răspund “.

E.7 - Un mediu deschis și primitor
În general, mediul unde suportul este furnizat este foarte important şi trebuie să fie primitor şi deschis.
Ar fi ideal pentru a oferi facilităţi pentru copii şi acces pentru romii din afara principalelor oraşe.

EXEMPLU

Grecia: Femeile rome din Grecia au raportat că le-a plăcut într-adevăr
mediul în centrul de testare în care au avut examinările pentru că era
prietenos și s-au simţit confortabil.

EXEMPLU

Irlanda: Femeile au apreciat facilitarea procesului de validare de învățare
–Ele s-au simțit ascultate şi simt proprietate asupra a ceea ce se află în
dosarele lor de învățare

E.8 - E mai mult decât o calificare
Confirmaţi aspecte sociale rezultate în urma cursului: Femeile rome ar putea să nu aibă întotdeauna un
loc unde să poată vorbi şi astfel instituţia dumneavoastră sau clasa poate fi utilă pentru acest demers.

EXEMPLU

România: “ Femeile rome au menționat că acțiunea de învățare a fost, de
asemenea, o activitate socială pentru ele și un loc unde au putut să se
întâlnească și să vorbească și o șansă de a își schimba obiceiurile și rutina.“

CITAT

Irlanda: “Erau o mulţime de motive pentru care femeile au venit într-un
număr atât de mare la centrele de Training Traveller şi nu sunt în legătură
cu trainerii ci mai ales pentru a se bucura de compania altor femei traveller
- unii trăiesc în facilităţi de cazare privată şi mamele pot fi singure în timpul
zilei). Un alt rezultat pozitiv a fost acela că le-a dat ceva independență
(timp departe de casă pentru ele precum şi independență financiară
aducând bani în casă) “

Nu subestimați importanța pe care participanții o dau acestui proces. În unele cazuri, aceştia pot
să se confrunte cu rezistența familiei și acomunității, se uită la ele (autoreflecţie) în moduri noi și
provocatoare, și poate face sacrificii concrete (de lucru și de familie) pentru a intra la curs. Pentru
aceste motive, atunci când participanții nu finalizează cu succes un proces de validare, organizațiile ar
trebui să-i ajute să gândească care sunt cauzele și să îi sprijine în găsirea unor modalitate de a depăși
dificultățile și a atinge obiectivul data viitoare.
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E.9 - Sustenabilitate
Atunci când se planifică sau se pun în aplicare activităţi care vizează grupurile defavorizate sau
marginalizate este foarte important fie gândite programe pe termen lung. Realizarea unui proiect pe
termen scurt - mai ales dacă este bazat în comunitate ar putea să nu fie numai - ineficiente, dar ar putea
de asemenea să submineze încrederea grup ţintă.

EXEMPLU

Irlanda: Centrul Educaţiei de Viitor apriat al centrului de formare al
romilor Traveller Seniori a încercat să facă unele lucrări de integrare după
închiderea STCC: a adus unele dintre tinerele traveller cursante în grup
pentru a urma un curs de calculator pentru 6 luni (cele mai tinere pentru că
erau mai pricepute/interesate de calculatoare) dar era o finanţare specifică
şi s-a încheiat.

f. Oferă soluţii alternative
Multe femei rome sau grupuri non-academice au lucrat în sectoare unde au dobândit cunoştinţe valoroase care ar putea fi folosite şi ulterior, în alte sectoare.
Dacă sectoarele în care romii au lucrat anterior nu prezintă interes, organizaţiile ar trebui să caute
oportunităţile noi de lucru în domenii în care să fie căutate competente similare.

EXEMPLU

Cehia: “ca parte a diferitelor proiecte europene, ONG-urile şi birourile de
muncă organizează cursuri upskilling. Mulţi romi au finalizat aceste cursuri,
unii chiar au participat la mai multe dintre ele, ei nu au fost capabili însă să
îşi găsească un loc de muncă. Pe baza acestei experienţe negative, există
temeri că comunitatea de romi nu va arăta prea mult interes în sistemul de
recunoaştere a validării învăţării.”

g. Urmărește procesul
Este important să evaluezi rezultatele procesului cândva după finalizarea validării deoarece acest lucru ar
putea oferi date interesante beneficiarilor de validare atât la nivel personal cât şi la nivel de comunitate.
Când procesul de validare este de succes, participanţii ar putea fi încurajaţi pentru a afla mai multe.
Puteţi juca un rol în ghidarea lor spre alte oportunităţi de învăţare.

EXEMPLU

România: Participarea la proces a fost un element motivator cheie pentru
femei. Acestea au fost motivate să participe la mai multe cursuri pentru a
obţine un loc de muncă mai bun.

Încurajați participanţii să devină modele. Acest lucru poate fi făcut prin oferirea unui spaţiu pentru a
vorbi despre experienţele lor, oferindu-le abilităţi de negociere/mediere necesare pentru a avea acest
rol în comunităţile lor şi în familie.

CITAT

Cehia: Un element cheie care motivează romii cu care lucram (pentru
a începe activitatea de recunoaştere a calificării) este existenţa unor
locuri de munca reale, adică cererea de pe piaţa muncii să fie corelată cu
programul de educaţie. Programe axate pe sprijinirea romilor pentru a
accesa sistemul de validare a aptitudinilor ar duce la îmbunătăţirea ratei
de ocupare a participanţilor.
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h. Implică-te în realizarea de politici pe această problemă
Statele membre lucrează în prezent pentru a atinge obiectivul stabilit de Consiliul European în 2012,
să existe sisteme de validare a competentelor funcţionale până în 2018. Aceşti ani sunt astfel cruciali
pentru politicile de advocacy pentru crearea unui sistem mai incluziv.

➠ Încercaţi să urmăriţi evoluția validării (răspunsul la consultările la nivel european
şi naţional pentru a vă face auzită vocea dvs.)

EXEMPLU

Grecia: Unii furnizori de educaţie pentru adulţi şi societatea civilă şi-au
exprimat opiniile pe documentul de validare existent în cadrul consultării
publice formale care au fost organizate în 2010 (5/3/2010-5/9/2010) de
Ministerul Educaţiei 5.

➠

Atunci când este posibil, pledează pentru ce este mai adecvat, accesibil şi
validarea apelurilor gratuite, mai multe pentru organizaţiile care
lucrează în domeniu şi implicarea sporită a furnizorilor de educaţie
pentru adulţi şi a societății civile, precum şi organizaţiile de tip grassroot
pentru crearea şi aplicarea acestor norme.

PROPUNERE

Spania: Una dintre barierele întâlnite în comunităţile non-academice
şi rome este aceea ca grupurile găsesc oferte de validare în domenii în
care aceştia nu activează şi nu au experienţa profesională, de lucru. O
propunere este aceea ca asociaţiile care lucrează în rândul comunităţilor
să stabilească care sunt cele mai frecvente meserii pe care aceştia le cunosc
pentru a prezenta o propunere de validare cu acestea către ICQP.

Transparenţa şi controlul procedurilor de certificare pentru a evita excluderi sau încălcări a certificărilor
deja existente. Încercaţi să găsiţi consens pe această temă.

EXEMPLU

5
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Spania: majoritatea romilor sau persoanelor cu risc de excludere socială sunt
segregate în Block 6 unde există criterii de prioritizare, care reduc şansele
lor de accesare a procedurii de validare. Astfel propunem următoarele
măsuri pentru a depăşi această barieră:
- Se aplică criteriile de selecţie în acţiunile afirmative. O măsură de acest fel
pot fi acţiunile specifice pentru participarea la programul acreditat pentru
comunităţile de romi şi, în general, grupuri de risc de excludere socială.
- Redefinirea ordinii de prioritate astfel încât oamenii din Block6 nu au
acces în ultimul loc
- Raportul experienței în muncă, sau documentaţia dovedind experienţa de
muncă, nu trebuie să fie un criteriu pentru a avea acces la procedura de
validare, ci ar trebui luați în considerare anii de experienţa indiferent dacă pot
fi documentaţi sau nu. Astfel, ar permite acestor grupuri să îşi demonstreze
abilităţile lor în ciuda faptului că nu pot dovedi prin experienţa.

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/EthPP-Final.pdf

3. Concluzii
În recomandarea sa, Consiliul Uniunii Europene, în decembrie 2012, confirma că validarea rezultatelor
învăţării, şi anume cunoştinţe, aptitudini şi competenţe dobândite prin învăţare non formală şi informală
poate juca un rol important în creşterea angajabilității şi a mobilităţii, precum şi creşterea motivaţia
pentru învăţare, în special în cazul persoanelor dezavantajate din punct de vedere socio-economic sau
a celor necalificați.
Femeile rome implicate în proiect cred la fel. Acestea cred că validarea poate juca un rol eficient în
promovarea incluziunii6 și includerea grupurilor marginalizate și defavorizate în mod similar. Aceste
opinii sunt susținute de cercetări și studii7 efectuate pe această temă atât la nivel național cât și
european.
Membrii consorţiului vor continua să pledeze pentru prezenţa la nivel naţional şi european. Între timp,
însă, sperăm că acest ghid ar putea aduce idei cu privire la modalitățile practice de a face acest lucru.
Nu contează cât de multe curs de formare și validare pot fi în țara dumneavoastră și, indiferent cât de
puțin este implicată organizația dumneavoastră, nu uitați că puteți face o diferență cu un efort extrem
de simplu!
Înţelegerea, sensibilizarea, punerea participanţii la centrul procesului şi cooperarea cu alte părţi
interesate sunt principalele etape ale strategiei câştigătoare, pe care instituţia ta o poate adopta.
Dacă acest document sau alte documente publicate de către consorţiu vi s-au părut intereseante şi
doriţi să le folosiţi vă rugăm să informaţi membrii consorţiului prin coordonatorul proiectului DROM
KOTAR MESTIPEN Info@dromkotar.org
În cazul în care doriţi să dezvoltați acest subiect în continuare şi să ne furnizaţi exemple de bune
practici cu alţi furnizori şi organizaţii ale societăţii civile din diferite ţări ale UE trebuie să reţineţi
că există posibilitatea de a fi parte a reţelei ROM-ACT: începe cu pagina de Facebook (https://www.
facebook.com/romactproject) şi urmăreşte-ne ulterior pe site-ul (www.rom-actul.eu).
Să lucrăm împreună pentru a construi sisteme de validare accesibile și incluzive pentru toți!

6
7

Nu rata DVD-ul ROM-ACT, disponibil la: www.rom-act.eu
Workaló, Callí Butipén, include-ed şi Drom-In
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