
Partenerii proiectului: 

 

Centrul de Studii şi Formare Villa 

Montesca 

CSFVM este un consorţiu non-profit 

fondat în 2001 în Villa Montesca, Città 

di Castello, Italia, care dezvoltă iniţiati-

ve educaţionale inovative şi oferă un 

larg spectru de expertiză multi-

disciplinară în domeniul cercetării şi 

formării. 

  

Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvol-

tare Durabilă 

AEDD este un centru educaţional cu 

sediul în Călăraşi, România. Activităţile 

sale principale constau în livrarea de 

cursuri formale şi informale, oferirea de 

consultanţă, informare şi educaţie pe tot 

parcursul vieţii.  

  

Instituţia Publică Centrul Comunitar 

pentru Romi 

CCR este o organizaţie non -

guvernamentală de interes public cu 

sediul în Vilnius, Lituania. Misiunea sa 

este să contribuie la ridicarea standar-

delor de viaţă a celor mai vulnerabili 

membri a acestei etnii  multi -

marginalizate şi pentru a clădi un viitor 

mai bun copiilor lor. 

Instituţia Publică Centrul Comunitar 

pentru Romi 

 

Metalo  23a, LT-02190 

Vilnius, Lituania 

Tel:  + 3705 210 41 34  

Fax:  + 3705 210 41 34  

E-mail: sn713@hotmail.com  

Website: www.roma.lt  

Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare 

Durabilă 

Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 12 

Calarasi, Romania 

Tel: +40.242.311.760 

Fax: +40.242.315.155 

E-mail: gabrieldobrescu10@yahoo.com 

Website: www.aesd.ro 

Centrul de Studii şi Formare Villa 

Montesca 

Soc. Consortile a. r. l 

Villa Montesca - Città di Castello CAP 06012 

P. IVA: 02513400545 

Tel: +075 8522185 

Fax: +075 8521610 

E-mail: info@montesca.it 

Promovarea integrării populaţiei 

rome în şi prin educaţie 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această 

publicaţie reflectă doar opinia autorului/lor, iar Comisia nu este respon-

sabilă pentru modul de utilizare sau informaţiile prezentate.   

www.aesd.ro/mbs  

Frumoasa mea şcoală 
un loc unde e posibil să fii fericit 

Experienţa dvs. e importantă pentru noi! 

Vă invităm să ne împărtăşiţi opiniile pe: 

 www.montesca.eu/econsultation   
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MARIA MONTESSORI  s-a născut pe 31 au-

gust 1870 la Chiaraville, Italia. Va fost prima fe-

meie care a studiat medicina la Universitatea din 

Roma. 

A absolvit facultatea cu titlurile de doctor în medi-

cină şi doctor în chirurgie.  

Ea a susţinut că pentru rezolvarea problemelor de 

deficienţă mentală cheia constă în abordarea peda-

gogică, nu medicală.  

Ca doctor-educator, 

a dezvoltat o meto-

dă educaţională, ce 

se bazează pe un 

sistem de materiale 

şi exerciţii care sunt 

utilizate de copii în 

moduri specifice cu 

scopuri specifice.  

 

ALICE HALLGARTEN născută la New York; 

după ce-şi petrece câţiva ani în Germania, se mută 

la Roma, unde se ocupă de acte de caritate în sub-

urbiile din San Lorenzo. Acolo, îl cunoaşte pe 

Leopoldo Franchetti, cu care se căsătoreşte în 1900 

şi cu care pune bazele în 1901 şcolilor din  

Montesca şi Rovigliano. Şcolile sunt deschise co-

piilor de ţărani. În 1909, ea o invită pe Maria 

Montessori, oferindu-i sprijin în publicarea şi ex-

perimentarea “metodei” dezvoltate la Villa 

Montesca. 

1) contextul prejudecăţilor care 

determină relaţia (aparent doar 

socială) dintre populaţia şi fa-

miliile rome şi “şcoala” ca spa-

ţiu fizic şi instituţional;  

2) impactul TIC şi oportunita-

tea de a folosi această tehnolo-

gie în scopul sporirii interesu-

lui copiilor pentru educaţie. 

Modalitatea de amendare a metodei ia în considera-

re experimentele realizate, însă recunoaşte şi poten-

ţialul abordării participative. În acest scop a fost 

creat un spaţiu web, E-CONSULTATION, care 

adună idei, opinii, sugestii şi experienţele experţi-

lor din ţările partenere ca o contribuţie la definiti-

varea versiunii finale a metodei MBS. Vă invităm 

să accesaţi www.montesca.eu/econsultation şi 

descrieţi experienţa dumneavoastră, precum şi 

orice altă problema întâlnită atunci când aţi impli-

cat copiii de etnie romă în activităţi educaţionale.  

“Frumoasa mea şcoală – un 

loc unde e posibil să fii 

fericit”  

Un proiect Lifelong Learning  

My Beautiful School (MBS) “Frumoasa 

mea şcoală – un loc unde e posibil să fii 

fericit” este un proiect finanţat în cadrul pro-

gramului Lifelong Learning care urmăreşte 

să depăşească prejudecăţile şi barierele cultu-

rale ce îngreunează integrarea copiilor romi 

în educaţia formală prin dezvoltarea unei 

abordări actualizate a metodei didactice 

Montessori-Hallgarten.  

Proiectul intenţionează să promoveze actuali-

zarea metodei didactice Montessori-

Hallgarten în scopul creări unei scheme pe-

dagogice şi acţiuni didactice complete 

(metoda MBS). Această schemă se bazează 

pe principiile educaţiona-

l e  a l e  m e t o d e i 

Montessori, dar va fi 

amendată luându-se în 

considerare atitudinile şi 

nevoile copiilor romi. 

Actualizarea metodei va 

lua în considerare două 

fenomene specifice, al 

căror efect poate modifi-

ca impactul acţiunilor didactice: 
VILA MONTESCA, locul unde metoda Montessori - 

Hallgarten a fost experimentată prima oară. 

Copiii nu au 

capacitatea, dar 

au motivaţia să 

se auto-dezvolte 

şi auto-educe. 

Copiii ar trebui să 
aibă libertatea să 

aleagă singuri 
sarcinile pe care să 

le îndeplinească 
într-un mediu 

atractiv, special 
creat şi dotat 

pentru nevoile lor.  

http://www.montesca.eu/econsultation/

