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I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE GHIDULUI DE MEDIERE
1. Dezvoltarea stimei de sine a copiilor romi, spre deosebire de
abordarea și influențele explicite sau implicite ale mediului social în
care trăiesc.
2. Dezvoltarea unei identităti sociale pozitive a copiilor romi și
promovarea sentimentului de apartenentă la un grup etnic care este
apreciat de societate.
3.

Dezvoltarea relațiilor pozitive dintre copiii romi și non-romi și a
capacității cadrelor didactice de a interveni prompt și adecvat în
gestionarea situațiilor de conflict care necesită cunoștințe
interculturale.

II.
SITUAȚIA COPIILOR ROMI ȘI CREAREA MOTIVAȚIEI PRIN
INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR CULTURALE
Dezvoltarea unei identităti pozitive și a stimei de sine pentru copii romi
Numeroase studii au confirmat importanța dezvoltării unei imagini de sine pozitive la copii, care ar contribui la rezultate mai bune la invățătura și
la dezvoltarea de relații sociale. Dar aceasta este o adevărată provocare mai ales pentru copiii care provin din grupuri cu o imagine negativă
pronunțată, cum sunt romii.
Studiile educaționale au arătat că atitudinile și asteptările profesorilor cu privire la
succesul copiilor pot influența în mod direct rezultatele acestora. In plus, cercetările din domeniul psihologiei sociale arată că membrii grupurilor
stigmatizate au o stimă de sine mai redusă decât cei provenind din grupuri non-stigmatizate și au performanțe mai mici, indiferent de capacitătile
lor reale.
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In cele mai multe dintre cazuri, socializarea copiilor romi are loc în medii în care
mesajul constant este că aceștia nu sunt la fel de bun ca și colegii lor și
oportunitătile lor sunt și vor fi întotdeauna limitate.
Copiii romi vor tinde să creadă că le este sortit să rămană într-o poziție
inferioară în societate, din cauza modului în care se privesc ei înșiși.
Acest tip de raționament poate fi motivul pentru care aceștia au tendința să
evite școlarizarea în instituțiile de invătămant obișnuite, și, de multe ori,
acest lucru duce la abandonul școlar definitiv.
Uneori, aceste asteptări negative sunt, din păcate, intărite de profesori (de
multe ori neintenționat și inconștient) și de către colegi. Susținerea pozitivă
este un model util care poate fi luat drept referintă în acest domeniu. Este o
abordare prin care se poate evidenția calitatea și progresul limitat. Aceasta se
concentrează pe explorarea și descoperirea momentelor de excelență și de
deschidere în scopul de a repera noi potentialuri și posibilități.

Succesul în viată nu depinde
numai de cunoștințe din moment
ce, în cele mai multe dintre
cazuri, încrederea în sine crește
șansele de succes, în timp ce
sentimentul de inferioritate,
îndoielile cu privire la
capacitătile proprii și lipsa de
încredere pot reduce semnificativ
oportunitătile de succes.

Este necesar să sprijinim oamenii pentru a le identifica punctele forte și nevoile legate de
sine și de identitatea lor.

stima

de

III. CE ESTE MEDIEREA?
Noțiunea de mediere este folosită în principal, în prezent, cu două sensuri diferite, dar compatibile:
1. în gestionarea conflictelor (ca strategie de abordare a conflictelor prin intervenția unei așa-numite "neutre" terțe părti)
2. în relațiile interculturale, pentru prevenirea neînțelegerilor rezultate din diferențele culturale și facilitarea comunicării dintre oamenii cu un fond
cultural diferit și, eventual, care vorbesc limbi diferite.
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Mediatorii Muisc4Rom vor avea competențele necesare pentru a face fată într-un mod
eficient unui număr de provocări și probleme sensibile legate de identitate, apartenenta
etno-culturală, de relațiile intergrup și ideile preconcepute cu care se confruntă copiii
romi.

IV. COMUNICAREA CU MAMELE - CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE A
MAMELOR CU PRIVIRE LA RELEVANȚA FRECVENTĂRII SISTEMULUI ȘCOLAR.

Vizitele la domiciliu pot fi o
modalitate bună de a deveni
mai familiarizaţi cu
realităţile mediului în care
trăiesc copiii romi.
Mediatorii şi asistenţii
sociali pot facilita contactul
cu comunităţile de romi.

Profesorii care lucrează cu copiii romi au nevoie, de multe ori, să facă eforturi suplimentare
pentru a stabili o relație de comunicare eficientă și de colaborare cu părinții romi, mai ales cu
mamele rome.
Pentru a fi conștienți de propriile responsabilități și pentru a fi pro-activi în abordarea în mod corespunzător a acestor aspecte delicate și
importante, profesorii / instructorii ar trebui:




să reflecteze asupra propriilor perspective cu privire la cultura și originea etnică și la înțelegerea modului în care aceste perspective
afectează relațiile cu copiii de diferite etnii;
să identifice propriile stereotipuri și prejudecăți împotriva romilor;
să cunoască practicile culturale ale comunității respective. Dacă fiecare interacțiune în parte are la bază implicit doar propriul sistem de
referință, influențat de contextul cultural, există un risc ridicat de neînțelegeri și de comunicare ineficientă.

Profesorii ar trebui să își dezvolte calități cum sunt auto-controlul (pentru a evita evaluările și deciziile bazate pe stereotipuri și prejudecăti) și
empatia (înțelegerea cât mai exact posibilă a punctelor de vedere ale grupului). Acestea pot promova în mod semnificativ dezvoltarea relațiilor
pozitive cu părintii romi.
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Cunoaşterea familiilor copiilor romi
Vizitele la domiciliu pot fi o modalitate bună de a deveni mai familiarizaţi cu realităţile mediului în care trăiesc copiii romi. Mediatorii şi asistenţii
sociali pot facilita contactul cu comunităţile de romi.
Întâlniri cu părinţii
Întâlnirile cu părinţii sunt, de multe ori, principalul tip de interacţiune între profesori şi părinţi. Întâlnirile ar trebui să pună părinţii romi într-o
poziţie de egalitate cu alţi părinţi.
Părinţii trebuie să se simtă parteneri în luarea deciziilor cu privire la copiii lor, prin urmare, întâlnirile cu ei ar trebui să fie oportunităţi de consultare
reală.
Exemple şi / sau sfaturi practice de implicare a părinţilor în activităţile proiectului:
Sfat 1: Un grup de părinţi poate fi rugat să ajute la pregătirea unui eveniment local în care copiii lor îşi vor efectua şi / sau prezenta munca.
Sfat 2:Ar putea fi foarte util că doi sau trei părinţi romi să participe la sesiunea de atelier M4R unde cultura şi tradiţiile romilor sunt discutate,
deoarece aceştia pot fi o sursă foarte valoroasă de informaţii cu privire la tradiţiile şi muzica locale.
Sfat 3: Observarea activităţii sau a atelierului. Fiind implicaţi direct în procesul educaţional, părinţii învaţă în mod neintenţionat cum să
interacţioneze cu copiii lor. După o anumită perioada de timp, ei ar putea începe să imite involuntar practicile unui educator în viaţa de zi cu zi.

V. CONŞTIENTIZAREA LINGVISTICĂ
Gradul de conştientizare a diversităţii şi a deschiderii spre relaţii pozitive cu oameni care au diferite afilieri etno-culturale poate porni de la
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conştientizarea faptului că oamenii vorbesc limbi diferite, sau, uneori, dialecte diferite sau variante ale unei limbi. Acest lucru ar fi un mod util de a
face limba romani vizibilă şi apreciată.

VI. CENTRUL DE ARTĂ






Crearea de desene, picturi, colaje care arată viaţa copiilor şi a familiilor lor
sau a evenimentelor importante din comunitate;
Expunerea echilibrată a produselor confecţionate atât de către copiii romi cât
şi non-romi;
Încurajarea de a crea în comun desene, colaje, modelaje etc de către copiii
romi şi non-romi aplicate unor situaţii interdependente;
Redarea muzicii prin instrumente muzicale şi muzică de fundal care să
reflecte diversitatea grupului.
Selectarea de jocuri şi activităţi educaţionale.

Rolul profesorului în aceste activităţi se referă în principal la:
• Asigurarea unui mediu de învăţătură favorabil
• Managementul prompt al oricăror situaţii problematice care pot apărea.
Practicile ar trebui să permită copiilor libertatea de a selecta activităţile şi de a sugera jocuri.
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Jocul liber este un barometru al dezvoltării copilului în toate aspectele,
deoarece este universul în care copilul se poate manifesta "necenzurat".
Pot apărea conflicte în timpul jocurilor şi activităţilor alese de copii. În
astfel de cazuri, intervenţia promptă şi echilibrată a profesorului este
esenţială. Copiilor romi şi non-romi va trebui să li se acorde timp pentru a
se juca împreună şi a invăţa unii de la alţii.

VII. CREAREA UNUI PLAN DE LUCRU PENTRU GHIDUL DE MEDIERE
PENTRU PROFESORI, ASISTENŢI SOCIALI ŞI OPERATORI / MEDIATORI
CULTURALI, ADRESATĂ MAMELOR ROME ŞI UTILIZÂND MUZICA
STRUCTURA EDUCAŢIONALĂ ŞI METODOLOGICĂ
Obiectivul acestui modul de învăţământ este de a crea un set de
instrumente de mediere, care va fi folosit pentru a facilita comunicarea între profesori şi mamele rome. Aspectul inovator al acestui format este
utilizarea muzicii, în special a muzicii romani, ca mediu cultural. Muzica vine îin întâmpinarea aspectelor vieţii de zi cu zi şi a alegerilor personale,
inclusiv a istoriei poporului căreia îi aparţine şi a contactelor şi contaminărilor muzicale care au avut loc în viaţă indivizilor şi a grupurilor. Direcţia
de învăţământ se bazează pe premisele de mai sus şi propune utilizarea muzicii romani ca mediu de comunicare între două grupuri bine definite.
GRUPURILE
Scopul acestei activităţi este de a dezvolta un instrument de comunicare între mamele rome şi profesori. Mamele şi profesorii vor interacţiona
pentru a dezvolta, prin activităţi în comun, instrumente de mediere culturală pornind de la un schimb de competenţe şi cunoştinţe şi din
recunoaşterea abilităţilor fiecărui grup, analizând stilul lor de viaţă şi descoperind propriile istorii, atât în moduri formale cât şi informale.
Interacţiunea va avea loc prin diverse activităţi, inclusiv discuţii de grup cu ghid, comunicare între indivizi şi / sau grupuri mici.
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PLAN DE LUCRU
ETAPA 1: PREGĂTIREA
a) Analiza locurilor şi a oamenilor, identificarea de cunoştinţe şi competenţe
legate de muzică, cultură, obiceiurile şi stilurile de viaţă;
b) Identificarea unui numitor comun pentru a grupa mamele;
c) Definirea obiectivul fiecărei activităţi specifice;
d) Studiu asupra materialelor disponibile, tipurilor de muzică, resurselor
umane;
e) Specificarea rolurilor care vor fi întreprinse pentru interacţiunile specifice în
cadrul grupului de lucru de formatori, muzicieni, asistenţi sociali.

De a experimenta aspectul
inovator al Ghidului care va fi
utilizat pentru a facilita
comunicarea între profesori
şi mamele rome şi va folosi
muzica pentru prima dată ca
punte în mediere.

PASUL 2: ÎNŢELEGEREA
Auto-prezentarea şi povestirilor lor: modul de viaţă, tradiţiile şi condiţia femeilor rome, modalităţi de creştere a copiilor, muzică care însoţeşte
viaţa. Muzică ascultată la domiciliu, în cadrul aşezării respective, care este cântată pe stradă, care aparţine tradiţiei.
Exemplu: începând cu formarea unui cor care să cânte cântece de leagăn vechi rome putem reconstrui istoria şi valorile. Tehnicile de cântat sunt
învăţate. Cuvintele pot fi transcrise. Povestiri noi vor fi adăugate, şi aceasta în curând.
PASUL 3: ACŢIUNEA
Revenind la exemplul anterior:
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În timpul sesiunilor de muzică va exista un schimb de cunoştinţe şi de experienţă. Participanţii pot identifica momente în muzică şi poezie legate
de condiţia femeilor rome. Se poate discuta despre istorie, înţelegerea şi mândria de a avea rădăcini rome şi se poate face o lectură critică şi în
cunoştinţă de cauza a situaţiei prezente. Subiectele care decurg din activitatea muzicală, de la spiritul de solidaritate şi participare pot fi
continuate şi dezvoltate până la discuţii de grup, în cerc şi în focus grupuri
Înregistrarea acestui experiment într-un jurnal va pune bazele Ghidului pentru Mediere.
PASUL 4: DURABILITATE
Acest lucru conduce la un produs specific:




performanţă finală, producţie muzicală, expoziţii, spectacole, producţie IT etc.
un grup muzical (ansamblu, cor), care să poată dezvolta activităţile grupului;
grupul de mame poate continua experienţa şi cu alte femei rome.

Comunicarea interpersonală dobândită în cadrul şi în afara grupului va da continuitate experienţei.

MODEL DIDACTIC
Titlu: PENTRU MAMELE ROME
Ghid de Mediere pentru profesori, operatori / mediatori culturali adresat mamelor rome
OBIECTIVE
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De a experimenta aspectul inovator al Ghidului care va fi utilizat pentru a facilita comunicarea între profesori şi mamele rome şi va folosi muzica
pentru prima dată ca punte în mediere.

Obiectivul general


Folosind cultura muzicii rome în scopul de a dezvolta comunicarea între femei, şi între femeile rome şi profesori



Facilitarea unei comunicări eficiente, dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor şi de rezolvare a problemelor

Obiective specifice


A-i învaţa să facă cercetare, să cunoască piese muzicale rome care se referă la viaţa de zi cu zi;



A-i învaţa să analizeze, să cunoască şi să dezvolte tehnicile copiilor de cultură romă;



A-i învaţa să organizeze un spectacol care reprezintă activităţile întreprinse;



Dobândirea încrederii în sine din înţelegerea şi respectul reciproc;



Depăşirea dificultăţilor de învăţare;



Deschiderea de subiecte despre viaţa şi cultura romă în cursul discuţiilor şi conversaţiilor;



Să înţeleagă cum trebuie să reproducă itinerariul experienţei prin care au trecut
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Aspecte interdisciplinare
Ştiinţă: Cum să reproducă sunete la nivel vocal şi instrumental
Competenţe Psihomotorii: gesturile şi mişcările de zi cu zi: afectiv,
negativ, pozitiv, utilizarea şi valoarea dansului în cultura romă.
Muzică: liantul cultural dintre muzica tradiţională romă şi viaţa de zi
cu zi a romilor, în prezent şi în trecut. Tehnici muzicale utilizate în
cultura roma. Cunoaşterea universului romilor şi a culturii acestora.
Sociologie: Să afle despre viaţa unui rom: evoluţii, tehnici de
comunicare cu copiii, omologare, relaţii.
Psihologia sănătăţii: punerea în aplicare a deprinderilor de viaţă:
dezvoltarea relaţiilor prin înţelegere mutuală, stăpânirea emoţiilor şi a
stresului din viaţa de zi cu zi a femeilor rome.
Istorie şi geografie: provenienţa muzicii şi a istorisilor.
Alfabetizare: citirea şi scrierea cântecelor de leagăn ale romilor, compunerea de
piese noi.

ICT (Tehnologia Informaţiei şi Comunicării): utilizarea tehnologiilor (inclusiv IT) pentru a putea reproduce şi socializa.
Jurnal privind activitatea de zi cu zi pe subiectele discutate.
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Procedura Didactică


Reuniunea părinţilor şi recunoaşterea originii lor culturale şi sociale;



Cerc: Discutarea sarcinii care trebuie dusă la bun sfârşit şi planificarea acesteia într-un mod simplu, printr-un format de tip poster;



Dezvoltarea unui acord de formare, cu "reguli" pentru discuţiile formale;



Identificarea şi şi selectarea sarcinilor practice; formarea unui cor, a unui ansamblu de dans/ muzică ... ;



Identificarea şi explicarea muzicii vieţii de zi cu zi, a cântecelor de leagăn, a muzicii conectate la anumite aspecte ale vieţii familiilor rome;



Identificarea materialelor de lucru necesare (acţiuni, naraţiuni orale, discuţii, instrumente, mijloace ...) şi modul in care acestea pot fi
accesate;



Definirea mijloacelor de socializare şi a emoţiilor experimentate în timpul întâlnirilor;



Organizarea de întâlniri de lucru ulterioare concentrate pe aceleaşi sarcini.

În timpul întâlnirilor vom atinge obiectivele fundamentale, folosind analiza şi cunoştinţele muzicale, precum şi subiectele care facilitează atingerea
obiectivelor.
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METODOLOGIE
Învăţarea prin practică, în cerc, focus grup, discuţii libere, alfabetizare, tehnici de ascultare, naraţiune orală, abilităţi pentru a trăi în colectiv.
Grup ţintă: mame de la 16 la 45 de ani.
Resurse umane: profesori, femei rome, asistaţi de experţi şi asociaţii. Experţi, muzicieni etc.
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Materiale :
Instrumente IT, instrumente muzicale, cadru rezervat: un cor sau un
ansamblu mic acompaniat de instrumente, poveşti de viaţă
înregistrate sau scrise din viaţa de astăzi cât şi din trecut, spectacol.
Vor exista versiuni tipărite şi electronice.
Rezultate scontate: în ceea ce priveşte prezenţa la activităţile de
grup, cunoştinţe, abilităţi, competenţe şi valori-cheie.
Prezenţa participanţilor : 90%
Cunoaştinte :











uzanţele romilor, a datinilor şi obiceiurilor din prezent şi din trecut, tehnicile de creştere a copilului
istoria muzicii rome.
cunoaşterea motivelor muzicale din viaţa de zi cu zi
cunoaşterea muzicii din întreagă lume şi a muzicii clasice, a tehnicilor de expresie conectate la muzică: dans, cântec, instrumente
cunoaşterea metodelor, regulilor şi a abilitaţilor de comunicare
luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor împreună
sa înveţe cum să cânte o bucată muzicală împreună
recunoaşterea pieselor muzicale din tradiţia romilor care provin din diverse locuri şi au diverse origini
utilizarea de mijloace eficiente de comunicare între componenţii grupului
dezvoltarea capacitatatii de relaţionare interpersonală în afară cadrului familiar

Competenţe



posibilitatea de a continua studiul şi comunicarea
utilizarea simţului de iniţiativă şi antreprenoriat în diferite contexte
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cultivarea şi utilizarea conştientizării culturale şi a expresiei pentru dezvoltarea abilităţilor creative de comunicare
utilizarea cunoştinţelor dobândite despre cultura romă pentru a îmbunătăţi stima de sine
utilizarea şi menţinerea în diferite contexte a abilităţilor de comunicare dobândite din această experienţă
Valori:
Înţelegerea valorii culturii rome şi a funcţiei pe care o ocupă muzica în istoria poporului rom.
A fi conştient de valoarea propriilor rădăcini
Evaluare:
nivelul de satisfacţie rezultat din chestionarele completate ale tuturor celor implicaţi
(formatori şi elevi) la mijlocul şi finalul atelierului
chestionarul final cu auto-evaluarea formatorilor şi a elevilor;
identificarea punctele forte şi a punctelor slabe, a oportunitatilor şi a problemelor
rata participării la atelier trebuie să fie monitorizata pe toată durata activităţii
Subiecte ce trebuie dezvoltate în cadrul discuţiilor formale şi / sau informale:
Locul important pe care îl ocupă muzica în viaţa şi istoria poporului rom: ce ne transmite
Viaţă zilnică a unei femei rome într-o tabăra de romi
Unde trăiesc romii astăzi: femeile din afara taberelor
Ce spun cântecele şi muzica despre viaţa de zi cu zi a romilor acum cât şi în trecut în cadrul
familiilor rome
Femeile şi relaţia lor cu muzica: ce reprezintă pentru ele
Ce transmit cântecele de leagăn
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Relaţiile cu femeile non-rome
comunicare interpersonală: între femei, între femeile rome, între femei şi bărbaţi, în familie, în groupul social
Cum sunt crescuţi copiii: relaţia dintre tradiţie şi omologare
Cum sunt influenţate tehnicile de creştere de mediul extern
Muzica pe care o ascultă tinerii romi. Muzica omologată: tinerii din lume. Ne cunoaştem copiii?
Influenţa vieţii contemporane asupra tinerilor romi şi a femeilor: Cum trec ei prin această experienţă?
Tradiţia ca rădăcini culturale
Cum să reducem prăpastia dintre genuri şi tradiţii
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SCURTA TRECERE IN REVISTA
https://www.youtube.com/watch?v=mKftm_au4tI
www.youtube.com/watch?v=zIOegDi-Wbg
http://gypsylyrics.wordpress.com/mori-shej/
Cantec de leagan tiganesc
Artist: Mirko Basaldella
Tara(i)Serbia; Statele Unite
Grup(uri) Cultural(e)Romani
Gen(uri)Muzica din Lume
Instrument(e)Chitara
Durata 2:09
http://www.folkways.si.edu/TrackDetails.aspx?itemid=37760
“Gypsy Lullaby” si “Bright Shines the Moon” din Chitara Tiganeasca: the Fiery Moods of Mirko-http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2581
“In the Field Stood a Birch Tree” (“Vo Pole Beryioza Stoyala”) from Treasury of
Russian Gypsy Songs---http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=251
“Poite, Tsygane” (“Sing, Gypsies”) from Gypsy Nights
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2620
Creat de: Kathleen Arends,A Little Romani Music, A Smithsonian Folkways
Lesson
Open Window School http://media.smithsonianfolkways.org/docs/lesson_plans/FLP10080_russia_romani.pdf
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VIII. RECOMANDĂRI

Crearea unei atmosfere
pozitive, cooperarea şi
încurajarea
sentimentului comun de
apartenenţă la grup.



Crearea unei atmosfere pozitive, cooperarea şi încurajarea sentimentului comun de
apartenenţă la grup. Sentimentul de apartenenţa la grup, solidaritatea şi sprijinul
reciproc contribuie la creşterea încrederii în propria putere şi la reducerea teamăi de
eşec în realizarea sarcinilor. Identitatea de grup, activitatea interactivă de grup,
jocurile şi activităţile sportive, structurate pentru a promova coeziunea grupului, pot fi
folosite pentru a promova un sentiment de comunitate.



Asiguraţi-va că toţi copiii se simt speciali şi apreciaţi. Acest lucru are unul dintre cele mai
puternice impacte asupra stimei de sine. Aceasta se poate face pur şi simplu prin comentarii
pozitive în orice ocazie, fără a compara copiii între ei, fără a crea o ierarhie în cadrul grupului.
Pot fi oganizate activităţi în care fiecare copil sa fie pus în poziţia de a se simţi special.



Încurajaţi copiii să-şi dezvolte o gândire independenta, să ia decizii pentru a găsi
soluţii la probleme. Acest lucru va evita plasarea lor într-o stare de dependenţă
şi apatie care confirmă o stimă de sine scăzută. Dacă o sarcina este percepută ca fiind prea dificilă sau că aduce probleme în cadrul
grupului, mai degrabă decât să furnizaţi soluţii sau să decideţi ceea ce consideraţi drept, este de preferat să puneţi întrebări şi să oferiţi
alternative.



Subliniaţi punctele forte ale fiecărui copil şi evidenţiaţi-i succesele. Copiii pot avea diferite spectacole în diferite tipuri de activităţi. Utilizaţi
îmbărbătarea pozitivă, fiecare copil poate avea rezultate bune la ceva şi el / ea poate fi lăudat/ ă public pentru asta. Utilizaţi feedback-ul
pozitiv, subliniind succesele.

 Oferiţi-le alternative de a se ajuta singuri. Prin exemplele oferite de adulţii din jurul lor, copiii învaţă să ceară sau să ofere ajutor. Crearea
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unor situaţii în care toţi copiii au posibilitatea de a ajuta un coleg şi de a fi ajutat la rândul sau, stimulează şi încurajează stima de sine
comportamentul pro-social.


Conectaţi-i la activităţi educaţionale cu elemente culturale familiare copiilor. În mod special, conectarea la realităţile culturii roma vor avea
un efect pozitiv asupra stimei de sine a copiilor romi şi, de asemenea, va facilita învăţarea (este mai uşor să înveţi de la ceva familiar) şi să
dezvolte atitudini pozitive pentru alţi copii.



Stimulaţi expresia aşteptărilor, stabilind obiective de reflecţie cu privire la progresele individuale. În multe cazuri, copiii romi sunt "învăţaţi"
de mediul social imediat că este bine să ai aşteptări reduse. Vârsta timpurie este un moment crucial pentru a încuraja copiii să îndrăznească
să isi doreasca mai mult şi să realizeze că pot face progrese. Uneori, o astfel de abordare poate genera respingere iniţială, dar nu uitaţi că,
cel mai probabil, o astfel de reacţie este cauzată de frică şi lipsă de încredere. În mod evident, este important să sprijinim copiii şi să nu le
cerem prea mult pe termen scurt. Toată lumea are nevoie de timp şi perseverenţă pentru a avea un rezultat de succes.
Încurajaţi copiii să se raporteze la modele pozitive. Este utilă implicarea adulţilor romi care pot reprezenta modele de succes şi cu care copiii
romi se pot identifica. De exemplu, tineri romi care îşi afirmă apartenenţa la etnia romă şi care, eventual, vorbesc romani.
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