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1. Introducere – De ce o metoda personalizata pentru elevii romi si sinti ?(Adica sistemul scolar 

curent nu este sufficient?) 

Acest cuvant inainte se adreseaza profesorilor si personalului scolar cu anumite nevoi, adica 

sa sprijine o politica de scolarizare sistematica a copiilor romi din Europa. 

Cinform UE romii si sinti si nomazii sunt in numar de aproximativ 10/12 milioane iar 

trasaturilor lor diferite de limba si cultura ii imparte in grupuri foarte eterogene ceea ce face 

dificila utilizarea unei singure abordari pentru a satisface toate nevoile. Din acest motiv, a fost 

proiectat un set de strategii pentru a aborda toate chestiunile referitoare la mediu-geografic, 

economic,social,cultural si legal-in care traiesc aceste grupuri. Este limpede ca vorbim de un 

grup (sau grupuri) inca puternic discriminate si excluse social, majoritatea lor traiesc in 

conditii de saracie extrema. In Europa, acest tablou a impulsionat institutiile sa faca fata unor 

probleme multiple si mutual consolidate,  pentru a rezolva ceea ce strategia comunitara 

tinteste “sa promoveze integrarea  RST(romi, sinti si nomazi=traveller) in toate politicile, atat 

la nivel european cat si national, mai ales in ceea ce priveste educatia, locurile de munca, 

sanatatea si  reamenajarea locuintelor printr-o abordare integratoare si sustinuta pe termen 

mediu si lung si in consecinta nu in concordanta cu o abordare bazata pe un proiect de scurta 

durata” (strategia nationala italiana pentru implementarea Notificarii Comisiei nr.173 din 

2011). In 2009, la sfarsitul intalnirii din Cordoba, s-au aprobat 10 principii de baza pentru 

integrarea romilor. Scopul celor “10 principii” este de a oferi institutiilor Uniunii Europene si 

statelor membre un set de linii directoare pentru politici de integrare a romilor. Desi din 

punct de vedere legal aceste “principii” reprezinta o declaratie politica care nu obliga, statele 

membre s-au angajat sa le adopte ca baza pentru initiative viitoare.  

Cele "10 principii fundamentale" includ: politici constructive, pragmatice si ne-discriminatorii; 

o abordare tintita, explicita dar nu exclusiva; o abordare interculturala; integrare generala ; 

cunoasterea acestor comunitati;  dezvaluirea/demascarea politicilor bazata pe dovezi ; 

folosirea instrumentelor comunitatii; implicarea autoritatilor regionale si locale; implicarea 

societatii civile; participarea activa a  RST. 

Principiile de Baza Comune trebuie aplicate atat in definirea cat si implementarea politicilor 

de protectie a drepturilor fundamentale pentru a lupta impotriva discriminarii, saraciei si 

excluderii sociale si in schimb sa sprijine egalitatea sexelor si sa asigure accesul la educatie, 

dreptul la o locuinta, la sanatate, loc de munca, servicii sociale, justiitie, sport si cultura (de 
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asemenea in legatura cu UE si alte tari). In 2009,  interactiunea dintre Comisia Europeana si 

statele member a condus la o alta initiativa europeana importanta: crearea Platformei 

Europene pentru Integrarea Romilor, care s-au intalnit pentru prima oara in Praga pe 24 

aprilie sub presedintia Uniunii Europene (Republica Ceha), presedintia semestrului anterior si 

a semestrului urmator (troica), experti ai tarilor member si ai organizatiilor international cum 

ar fi Consiliul European, Banca Mondiala, UNDP si OSCE si reprezentanti din Serbia. Oricum, in 

Serbia a fost lansat un alt proeict intre 2008 si 2009: Decada pentru integrarea romilor 2005-

2015, deschisa si tarilor ne-europene. Comisia Europeana a consemnat faptul ca exista 

conditii socio-economice ale comunitatilor de romi in Europa care sunt mult mai rele decat 

cele ale restului Europei. O comunitate de romi din Europa se compune in principal din 

membri tineri: 37.5% sunt sub 15 ani in comparative cu o medie de 15.7% a intregii populatii a 

UE. Numai 42% din copiii romi termina scoala primara fata de o medie europeana de  97.5%. 

In cazul unei educatii secundare, frecventa este estimate numai la 10%. Conform Comisiei  

"statele member ar trebui sa garanteze ca toti copiii romi, sedentari sau nu, sa aibe acces la o 

educatie de calitate si sa nu fie obiectul discriminarii sau segregarii."Acest cadru desigur nu 

este consolator atunci cand urmeaza inceperea unei dezbateri pentru crearea unor activitati 

pentru imbunatatirea relatiilor dintre lumea copiilor de romi si familiile lor si scoala. Lasand 

deoparte neincrederea si prejudecatile mutuale intre “tigani” si "gadjo=netigani" remedierea 

ar putea incepe in scolile primare ca loc de invatare unde copilul este pivotal in jurul caruia se 

invarte procesul de predare si invatare, tipic pentru metoda Montessori si izvorand din 

experienta scolilor rurale de la Villa Montesca si Rovigliano care au aparut la inceputul 

secomului 20 in Italy multumita lui  Alice Hallgarten.  

Scopul acestei lucrari este sa verifice daca este viabil sa construiesti o metoda pentru a crea 

un proces educational de predare in care pot fi aplicate activitati concrete folosind abordarea 

Montessori pentru educarea copiilor romi si pentru participarea familiilor lor. Acest effort isi 

are originea din metoda si istoria impactului Mariei Montessori cu Alice Hallgarten Franchetti. 

Alice Hallgarten a fost filantropist care si-a lasat amprenta  si a animat feminismul European 

din primii ani ai secolului 20. S-a nascut in New York intr-o familie de bancheri de origine 

germena, s-a mutat in Italia unde l-a intalnit si s-a casatorit cu Baron Leopoldo Franchetti, 

cunoscut pentru lupta sa apriga pentru modernizarea agricultirii si pentru calatoriile sale 

exploratoare in Italia de Sud tocmei unificata, a tintit spre o econmie moderna a statului in 
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sudul tarii. 

 Alice Hallgarten a intalnit-o pe  Maria Montessori in Roma la  Casa dei Bambini si a fost 

impresionata de multele similiritati cu munca profesorilor de la Villa Montesca care munceau 

cu copiii taranilor locali. Ea si-a dat seama de posibilitatea ca aceasta abordare sa fie una 

stiintifica pe care Maria Montessori o conducea ca metoda experimental. Apoi i-a cerut sa 

petreaca ceva timp la Villa Montesca incredintandu-i instruirea profesorilor. Baron Leopoldo a 

fost cel care a determinat-o sa scrie sis a publice metoda Montessori publivata pentru prima 

oara in  1909 in Città di Castello. Multumita intuitiei familiei  Franchettis si a generozitatii lor, 

publicatia, in care educatorul strange si explica observatiile si ideile ei, a devenit “Metoda 

Pedagogiei Stiintifice" publicata de "Scipione Lapi"  si dedicata baronilor. In plus primul curs 

international asupra pegagogiei stiintifice a fost tinut la Villa Montesca. 

Proiectul MBS (My Beautiful School=Scoala mea frumoasa, un loc unde poti fi fericit) isi are 

originea in experienta pe care Montesca a castigat-o de-a lungul anilor si este finantat de 

Lifelong Learning Programme =Programe de invatare toata viata a Uniunii Europene, 

activitatea  KA1, de Centro Studi Villa Montesca in collaborare cu Centrul Comunitatii de 

Romi= Roma Community Centre (LT) si Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Sustenabila 

(RO). Tratarea similaritatii si a identitatii este intotdeauna riscant. Timpurile se schimba si la 

fel prejudecatile. Oricum exista similaritati puternice intre muncitorii agricoli ai lui Baron din 

anii 1900 si copiii de romi de astazi: frecventa scazuta sau neregulata ceea ce oricum se 

considera irelevant de familiile lor. Se pare ca simplifica lucrurile dar lucrurile stau mai mult 

sau mai putin asa. Pentru o schimbare reala este necesara o politica “all inclusive”: o abordare 

holistica atat din partea guvernului cat si a comunitatilor mai ales cand nevoile educationale 

sunr definite ca nevoi special si unul din obiectivele ale predarii  este personalizarea metodei 

Montessori/Hallgarten care ar putea facilita integrarea copiilor de “calatori” incurajand 

recuperarea atat a memoriei cat si identitatii lor istorice.  

Ar trebui sa se accentueze faptul ca modelul propus pastreaza modelul pedagogic care deriva 

din structura abordarii Montessori asa cum este aplicata in scoli in intreaga lume. Ceea ce s-a 

facut si experimentat in Romania, in scolile italiene si lituaniene cu copiii romi aduce la zi 

abordarea predarii prin cursuri personalizate pentru a veni in intampinarea nevoilor speciale 

ale elevilor romi si ale familiilor lor.  

Experienta scolilor rurale din  Montesca si  Rovigliano este o parte a istoriei educatiei si 
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predarii iar in cazul copiilor romi este in mod deosebit relevant.  

Asa cum  Alice Hallgarten a exprimat in mod repetat in scrisorile ei , istoria scolilor rurale 

indica de asemenea nevoia ca scolile sa se deschida catre lume si sa stimuleze adevarata 

dinamica “inclusiva” de-a lungul procesului de schimbare a legaturilor schimbatoareb intre  

sistemul scolar si lumea din exterior, chiar sic and acest lucru este reprezentat nu numai de 

locatia geografica (fizica sau de alta natura), dar si de o relatie liniara larg raspandita care se 

numeste astazi “retea sociala”. Deoarece cultura multidimensionala a copiilor romi nu ar 

trebui considerata doar o problema de integrare, experienta lui  Alice Hallgarten este de mare 

ajutor tinand seama de mijloacele pe care le-a avut la dispozitie pe vremea ei si cum ea a fost 

in stare sa depaseasca izolarea geografica “a micii ei lumi rurale” facand din scolile Montesca 

si Rovigliano un punct de rascruce pentru experimenatre si idei. Alice Hallgarten a calatorit 

mult pentru a intelege cum se desfasura predarea in Anglia, Statele Unite, Belgia si multe alte 

tari iar aceasta experienta a dus la dezvoltarea unei abordari a predarii specific; predarea de zi 

cu zi nu apare niciodata ca fiind o activitate grea si vizibila, este un act social al carui continut 

si perceptie se schimba chiar in momentul in care este implementata. 

Intalnirea dintre Alice Hallgarten si Maria Montessori, a caror mostenire este o inovatie 

extraordinara in abordarile pedagogice si inca ne transmite mesaje valoroase. Pentru copiii de 

romi si familiile lor un mediu de studio este mai mult un loc social decat unul fizic unde se 

munceste zilnic iar o atenta observatie ar trebui sa-i ghideze spre autonomie si auto –

control/conducere. Aceasta ar trebui sa garanteze faptul ca prin experienta individuala locul 

in care traiesc este considerat o extensie a scolii. In consecinta, educatia nu trebuie luata in 

taberele si casele lor, dar “nomazii” ar trebui, in timp, sa recunoasca scoala ca fiind 

“proprietatea” lor fireasca. In plus, pentru copiii romi invatarea prin cooperare dirijata are 

atat un motiv teoretic cat si practic: alegerea psihologiei culturale pentru a se indrepta catre 

nararea/povestirea lumii lor. Cultura roma are nevoie de re-construire care se poate face prin 

metoda Montessori. Din acest motiv, proiectul MBS propune folosirea naratiunii si a 

biografiei.  

O a doua zona de impact este dezvoltarea unui system de ajutorare  pentru scrierea si citirea 

in limba tarii de resedinta. Si in acest caz, experienta scolilor lui Alice Hallgarten si Maria 

Montessori dovedesc ca perticiparea creativa in invatarea limbii care este adesea diferita 

(desi nu intotdeauna) pentru copiii romi sprijina procesul de invatare cooperanta si ofera 
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rezultate interesante.  

Pentru Maria Montessori fonemele sunt literalmente asociate cu vederea si pipaitul. In scolile  

Montessori copiii “ating” literele decupate din hartie sau reproduce din lemn. Acest exercitiu 

tactil permite scrutarea atenta a miscarii necesare pentru a reproduce forma literelor  si 

furnizeaza  un sprijin util pentru copiii romi care dezvolta de timpuriu in copilarie o inteligenta 

proctica considerabila si a caror lume si context narativ adesea nu sunt obisnuiti cu legaturi 

abstracte-retorice. 

Aceasta abordare senzoriala si motrice cu imagini vizuale si tactile ajuta recuperarea practicii 

manual asa cum vom discuta intr-o sectiune speciala. Legaturile de familie sunt un alt element 

esential pentru succesul scolar si pentru scopul invatamantului.  

Un element social foarte important este legatura pe care copiii ar trebui sa o aibe zilnic cu alti 

copii ale altor culturi. Un alt element de separare intre sistemele scolare este materialul == 

social al romilor care trebuie sa se fie tratat cu participarea si consimtamantul familiilor si 

faptul ca parintii sunt in unele cazuri foarte tineri si lor li se cere sa fie de accord ca ail or copii 

sa interactioneze cu profesori care nu apartin comunitatii lor. Acesta ar trebui sa fie un efort 

educational si cultural similar celor din San Lorenzo si Rovigliano desi diferenta reala este 

neincrederea pe care o au romii fata de “gadjo”-netigani, bazata nu numai pe tensiune sociala 

ci si pe secole de ambiguitate culturala care a generat prejudecati reciproce. Scoala, dupa cum  

a dovedit prin experienta acestui proiect, permite copiilor romi sa-si recastige mediul fizic si 

psihologic in care traiesc (cum ar trebui sa fie) copilaria. Aici ei se joaca si descopera lucruri si 

concepte noi in armonie cu obiectivele si evaluarea in timp ce procesul de invatare se 

dezvolta prin joc si interactiune cu altii. Oricum, problema nerezolvata este nevoia de a 

asigura dobandirea de reguli si coexistenta cu sistemul social, care este clasa, acceptand 

diferentele celorlalti. Din acest motiv, mai ales cand sunt implicati parinti, frecventa scolara 

devine esentiala deoarece nu este posibil sa faci parte dintr-un mediu social (cum ar fi scoala) 

daca este mai mult sau mai putin prezent in fiecare zi.  Lipsa frecventei, in mod repetat scoasa 

in evidenta de catre profesori, provine si din faptul ca elevii romi si familiile lor considera 

frecventa scolara in unele cazuri ca o trauma datorata prezentei regulate ceruta de sistem. 

Este dificil, chiar si pentru profesorii “gadjo”=netigani, sa accepte faptul ca predarea poate sa 

duca la dispute cu o cultura foarte diferita care este aceea a taberelor si a transferului de 

cunostinte in cadrul familiei care iin mod instinctiv este considerata “neadecvata” pentru 
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dezvoltarea culturala  a copiilor romi. Oricum, trebuie facute eforturi, incepand cu o perceptie 

mai larga a culturii “nomazilor”, pentru a crede ca scoala pentru copiii romi poate fi un loc mai 

bun decat acela, sa facem ca acest lucru sa fie adevarat, facandu-ne munca bine poate nu 

este sufficient pentru a evita ceea ce Bertold Brecht scria: sa iei o atitudine gresita pentru ca 

nu ai o alta. 
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2.Istorie, cultura, limba, religie si simboluri roma: cateva sugestii. 

2.1 Originea: India sau Egiptul? 

Cele mai multe fapte din istoria romilor sunt discutabile si neclare. Spre deosebire de oamenii 

de stiinta istoricii incearca sa refaca o imagine a trecutuluipe baza documentelor existente, 

informatii arheologice etc. Din motive evidente sursele scrise legate de romi, sunt numeric 

putine si destul de nesigure; ele sunt lasate de “altii”- cronicari ai Bizantului, Balcanilor, 

otomane si vest-europene-si drept rezultat informatiile furnizate sunt limitate si adesea 

indoielnice.  

Una din faptele sigure legate de originea si asezarile romilor este originea lor Indiana. Pentru 

mult timp se credea ca romii vin din Egipt-un teritoriu  mai apropiat si mai familiar 

europenilor decat india indepartata si misterioasa. In plus, insasi romii pretind ca sunt 

descendentii crestinilor expulzati di Egipt. Ca urmare au obtinut statutul de martiri pentru 

credinta lor, protejate de diploma onorifice de catre papa Martin V, imparatul Sigismund si 

multi alti conducatori vest-europeni fiind acceptati cu bunavointa in Europa (Fraser: 1992, 63 

– 665) O ramasita a acestei pareri este cum romii au fost numiti in multe limbi-de exemplu 

cuvantul popular Gypsy=tigan din engleza deriva din Egypt. Chiar si astazi unele grupuri de 

romi considera ca sunt inruditi cu egiptenii-ca de exemplu asa numitii  Egyptions din 

Macedonia si Kosovo (un numar mai mic traiesc si in cele mai de sud parti ale Bulgariei), etc. 

Numele modern grecesc de rom – Guphtoi – de asemenea se refera la acea notiune. (Fraser: 

1992, 48).Originea Indiana a romilor a fost definite pe baza lingvistica, facandu-se o paralela 

intre limba romilor romani si limba sfanta antica sanscrita. In 1776 ziarul vienez “Wiener 

Anzeigen=Informatia de Viena” a publicat notele unui student maghiar Istvan Valyi din 

Komarno (astazi Komarom, Ungaria). In timpul studiilor din Leiden, el a cunoscut tre oameni  

Hindy-Brahmana care vorbeau sanscrita. I s-a parut ca cuvintele din acea limbase asemanau 

cu cuvintele romilor din orasul sau, asa ca a notat aproximativ 1000 cuvinte sanscrite. Cand s-

a intors in Komarno, el le-a citi unor romi care traiau acolo iar ei au recunoscut intelesul la 

aproape jumatate din ele. Acest articol a facut l-a facut pe lingvistul Heinrich Moritz Gotlieb 

Grellmann sa stranga material pentru sanscrita si pentru limbile  romilor , iar dupa o munca 

de doua decenii, el a publicatrenumita sa lucrare “Die Zigeuner=Tiganii” in 1783. Ca rezultat 

ipoteza originii indiene a romilor s-a impus. (Marushiakova, Popov: 1993, 21 after Grellmann: 
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1787). Diferite teorii din literature academica acorda credit “descoperirii” originii indiene a 

romilor a diferitilor oameni de stiinta (Hancock: 2007–2008). In acelasi timp a aparut o alta 

ipoteza in literatura stiintifica-ipoteza care considera zona inalta din Iran ca fiind patria 

romilor. Dupa parerea lui Alexey Pamporov acesta este locul unde romii s-au constituit ca 

entitate etnica avand o limba comuna, structuri sociale similare si practice sociale si religioasa 

similar. Treptat, ca rezultat al proceselor istorice care se desfasurau in acel timp, romii au fost 

impinsi spre vest (Pamporov: 2006, 16).  

2.2 Migratia 

Nu este limpede cand si de ce romii au parasit India; multi istorici presupun ca acest lucru s-a 

intamplat in secolele 5 – 6  century AD si legata de caderea  dinastiei si a confruntarilor din 

societatea indiana. (Marushiakova, Popov: 1993, 23-24). Lingvistii tind sa localizeze exodul 

romilor din India intre secolele 5 si 9 pe baza informatiilor lingvisticedespre formarea limbii 

romani (aceia care sustin explicarea traditional Shah Nameh)1 (Hancock: 2007-2008b) . 

Oricum, mai multe dovezi istorice recente il (exodul)dateaza mai devreme. Toate discutiile 

asupra diferitelor ipotezele sunt prezentate de Hancock in articolul sau “Originile si 

Identitatea Romilor”(Hancock: 2007-2008b) In articol el explora diferitele teorii despre 

motivul pentru care romii au migrat din India. 

Un fapt mai putin dezbatut este acela dintre secolele 9 si  11 cand romii déjà apar pe teritoriul 

imperiului bizantin (Marushiakova, Popov: 1993, 25 – 28). Una din ipoteze (sustinuta mai ales 

de Kenrick (Kenrick: 1977) si Fraser (Fraser: 1992) (si una mai timpurie sustinuta de Hancock 

(Hancock: 1995, 25 - 51) au acceptat faptul ca atunci cand au ajuns la granite de est a 

imperiului bizantin grupurile de romi s-au impartit in trei valuri si s-au indreptat spre nord 

catre Caucaz (Georgia si Armenia de azi), catre sud catre  Siria, Palestina si Africa de Nord, si 

un al treile val catre  –  Asia Minor, Balcani si Europa. Ei au fost numiti Lom, Dom si Rom sau 

Lomavren, Domari si Romani (Hanckock: 2007-2008b). Mai mult, explorand grupul Domari , 

Yaron Matras face referinta la lucrari timpurii ale lui Hancock: “De atunci s-a acceptat pe scara 

larga (cf. Hancock 1988) ca toate cele trei etnonime/nume de popor  – Dom, Rom, Lom – au 

derivate de la indianul ḍom, numele unei caste, desi originea lor dintr-o casta inferioara de 

servitori stigmatizati marginalizati a fost recent contestata (Hancock 1998).”(Matras: 1999, 2) 

                                                      
1 Dupa Firdawsi in a sa Shah-nameh (Cartea Regilor) din epica nationala persona din sec. 11 (1010) se 

refera la o cerere facuta de Bahram Gur catre regale indian Shangul pentru muzicieni si anumatori: el a solicitat 
10 000 Luri pentru a canta la o lauta (Fraser: 1992, 33 – 36) 
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Oricum este foarte probabil ca migratia romilor nu a avut loc odata ci a constat din mai multe 

valuri de oameni mergand spre vest. 

2.3 Asezari in Balcani 

Datorita numelor diferite date romilor, (de bizantini si alti istorici) data exacta a primelor 

informatii sosirea romilor in Balcani nu esate clara. Luand in considerare faptul ca este foarte 

probabil ca primele surse care mentioneaza Atinganoi [ατιγγανοι] nu se-ar referi la romi ci la  

Paulicians2 trebuie sa luam in considerare sursele mai sigure care vorbesc despre prezenta 

αζσινγανοι/Adsincani in secolul 11 in Constantinopol (Pamporov: 2006, 17 – 18). Aceeasi 

denumire – “Atsinganoi” poate fi vazuta si in surse mai timpurii – de exemplu “ Chronography 

of Theophan the Confessor”=Cronografia lui Teofan Duhovnicul datand de la inceputul 

secolului al 9-lea, dar nu este limpede daca Atsinganoi mentionat aici sunt romi. Romii (cu 

denumirea de "Atsinganoi") au fost descrisi cu siguranta in “Viata Sfantului George din Athon” 

(secolul Х7).  

Romii au ramas in Balcani pentru cateva secole inainte de a ajunge in Europa de Vest. Ei au 

adus cu ei mestesuguri, au muncit in manastiri, s-au ocupat cu prezicerea viitorului si 

descantece. Ei erau numiti „Atsinganoi” – „de neatins” datorita practicii descantecelor care nu 

era acceptata de biserica. 

2.4 Romii in timpul Imperiului Otoman  

Dupa cum s-a mentionat mai sus, romii au ramas in Balcani pentru cateva secole inainte de a 

pleca in grupuri mari spre Europa de Vest. Acesta este motivul pentru care multi cercetatori 

numesc Balcanii “a doua patrie a romilor”. Treptat ei au trecut de la un stil de viata nomad la 

unul stabil (Legile Imperiului Otoman i-a indemnat sa faca astfel). Promitandu-le scutire de 

taxe/impozite, legislatia otomana a convins  o mare parte a populatiei rome sa se 

converteasca la Islamism sis a devina musulmani. Musulmanii romi nu plateau  taxa  Haraç in 

timp ce crestinii romi trebuiau sa o plateasca (Marushiakova, Popov: 2000). 

“Un musulman tigan nu trebui sa traiasca printretigani  necredinciosi/pagani. El trebuie sa 

traisca impreuna cu musulmanii. Dar daca continua sa traiasca printre necredinciosi, atunci el 

trebuie sa plateasca taxa Haraç de aceeasi valoare ca si necredinciosii” . 

Carteade legi a lui Mehmed II Fatihpentru populatia  Rumeli vilayet (1475) 

                                                      
2
 O secta crestina dualistic originara din Armenia la mijlocul secolului al 7-lea 
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De regula romii isi castigau existent prin activitati – servicii pentru alte populatii: ei erau 

fierari, faceau cosuri, unelte etc. si astfel au fost numiti: - impletitori de cosuri, fierari, 

muzicieni/lautari, etc. . 

Secolele de viata alaturi de alte popoare balcanice, trecerea de la crestinism la Islamism si  

vice versa, precum si contactele cu celelalte grupuri de oameni (datorita stilului lor de viata 

mentionat mai sus) au avut o influenta semnificativa asupra folclorului roma. Se impletesc 

elemente bulgaro-slave si turco-arabe cu cele native ale romilor formand o entitate 

inseparabila si plina de culoare.  

 

2.5 Migratia romilor in Europa si politicile antitiganesti din tarile europene 

Valurile mari de migratie ale romilor spre Europa Centrala si de Vest dateaza inca de la invazia 

otomana in Balcani. Prezenta romilor este documentata in Europa de Vest inca din secolul al 

14-lea dar mai ales din secolul al 15-lea. Pentru a trece cu usurinta granitele, romii care 

veneau din Balcani adesea se prezentau ca fiind martiri alungati din Egipt de trupele 

musulmane pentru ca erau crestini. Drept rezultat ei primeau pomana(mancare si haine, etc.) 

si documente care sa le permita sa treaca liber granitele (Kenrick, Puxon: 2006, 13 – 15). 

Sistemul de mituri si stereotipii in jurul romilor s-a construit foarte repede in Europa. Primul 

pilon de stereotipii este misterul din jurul originii romilor. Ei sunt oameni ciudati care vin de 

nicaieri. Marca cea mai puternica a diferentierii  lor  este culoarea pielii. Fiind mai inchisi la 

culoare decat populatia din jur, un intreg sistem de legende, mituri si legende a aparut. In 

filozofia bisericii erau asociati cu lupta eternal intre lumina si intuneric, intre Dumnezeu si 

Satan, intre bine sir au. Limba este o alta marca a alienarii/instrainarii lor. Vorbind o limba 

care era diferita de cele mai multe limbi care se bazau pe limba latina, a adancit prapastia 

dintre romi si populatia majoritara. Un factor in plus este faptul ca in secolele 15 si 16 Europa 

crestina era speriata si frustrate de amenintarea din partea Imperiului Otoman. Ca urmare 

bromii erau adesea vazuti ca spioni trimisi de turci.Mai mult, ei nu se incadrau intr-un sistem 

bine stabilit ale unor puteri religioase se nereligioase. Datorita faptului ca romii au avut 

propriile sisteme religioase bazate pe (dar nu umai) cele doua sisteme traditionale de religie 

(crestinism si islamism), iar uneori fiind chiar un amestec a celor doua sisteme traditionale 

religioase s-au dezvoltat povesti popularefolclor in diferitele tari. Aceste prejudecati si-au 

gasit in continuare o proiectare  in practici religioase si laice. De exemplu, preotii din 
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Magdeburg nu aveau voie sa boteze copii tigani; in Albania, romii erau intotdeauna asezati in 

partea din spate a moscheii. In plus, Biserica nu era incantata de unele din ocupatiile 

traditionale ale romilor cum ar fi prezicerea viitorului careuneori era mai interesant si tentant 

pentru laicii umili decat slujbele din biserica. (Kenrick, Puxon: 2006, 16 – 23) 

Sistemul sofisticat de stereotipii si prejudecati impotriva romilor se materializeaza curand in 

schimbarile legislative anti-romi. Legile engleze si suedeze din secolul 16 prevedeau moartea 

pentru o persoana doar pentru ca era de origine tiganeasca. Primele legi antitiganesti 

adoptate in cele mai multe tari europene arata o tendinta de expansiune. 1482 – 

Brandenburg 

1484 – Spania 

1498 – Germania (Freiburg) 

1524 – Tarile de Josthe Netherlands 

1526 – Portugalia 

1530 – Anglia 

1536 – Danemarca/Norvegia 

1539 – Franta 

1541 – Scotia 

1549 – Boemia 

1557 – Polonia si Lituania 

1637 - Suedia 

Unul din scopurile acestui mare numar de legi antitiganesti a fost de a-i priva de cetatenie pe 

romi. Aceasta tendinta a fost impartasita de tarile nordice.In secolul 17 legislatia daneza si 

norvegiana a prevazut confiscarea tuturor navelor care transportau tigani spre si din cele 

doua tari. Legile de deportare daneze au fost active pana in 1849. In plus, ca urmare a 

adoptarii legii deportarilor in Portugalia, mii de tigani au fost trimisi din Portugalia in Brazilia 

in secolul 16. O noua incercare de legislatie anitiganeasca adoptata de Maria-Theresa a avut 

ca scop asimilarea totala. In 1758 ea a emis o serie de decrete care tinteau transformarea 
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tiganilor in noii maghiari. Copiii romi erau luati de la familiile lor si “adoptati” de familii 

crestine pentru “a fi crescuti cum se cuvine” (Kenrick, Puxon: 2006, 43 – 54). 

 

2.6 Romii in Italia 

Romii din Italy sunt in general cunoscuti ca Zingari=tigani. Oamenii adesea folosesc termenul 

“rom”(in italiana rom), desi oamenii prefer Romani (in italiana Romanì), care este foarte putin 

folosit. Ei sunt uneori numiti "nomazi," desi multi traiesc in comunitati asezate.  

 

2.7 Romii in Romania 

Primul document care dovedeste prezenta romilor in Romania dateaza din 3 octombrie 1385 

cand principele Dan Voda confirma darul de 40 de tigani ca robi pentru manastirea Vodita din 

partea regelui Vladislav. (Alex. Ştefulescu: 1909, p. 167-171)3 

Primul document care dovedeste prezenta romilor in Moldova dateaza din 2 august 1414 

cand principele Alexandru cel Bun ii daruieste unui nobil numit Toader Pitic, trei sate de 

comunitati romi  (M. Costăchescu: 1931, p. 103-105)4 

In anul 1424, in constitutia regelui Sigismund al Ungariei s-a prevazut faptul ca romii puteau 

avea propria jurisdictie sub autoritatea unui voievod. In acest secol apare prima informatie 

despre romii Gabor. Se pare ca numele este al unui subgrup al carui nume deriva de la 

Bethlen Gábor (Gabriel), un rege ungur care le-a acordat in aceasta regiune, pentru prima 

oara drepturi romilor. Prima informatie despre acest subgrup dateaza din 1424 cand s-a 

stabilit pentru prima oara titlul de demnitar “voievod al tiganilor”. In 1588 Dieta din 

Transilvania  a abolit primul Principat al Tiganilor, ceea ce inseamna ca romii nu mai erau 

obligati sa plateasca taxe voievodului. In 1595, in Moldova, a domnit Stefan Răzvan. Era un 

conducator rom care a luptat cu Mihai Viteazul in razboiul impotriva Imperiului Otoman. (N. 

Bălcescu: 1988)5. Din secolul 14 toti romii din Valahia si Moldova au avut statutul de robi 

impartiti in trei categorii principale: robii coroanei sau a printului, robi apartinand manastirilor 

                                                      
3 Citat din Mariana Sandu: Romii din România – Repere din istorie, Bucureşti, 2005,  - Cartea a fost 

publicata ca rezultat al proiectului : “Copiii romi vor sa invete” – proiect implementat de Centrul Roma pentru 
Interventii si Studii Sociale, Romani Criss in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu finantarea 
partenerului UNICEF in Romania, p.5 

4
 Citat din Mariana Sandu: Romii din România  - Repere din istorie, Bucureşti, 2005, p.5 

5
 Citat din Mariana Sandu: Romii din România  - Repere din istorie, Bucureşti, 2005, p. 6 
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si robii boierilor. Robii coroanei au adus un venit substantial fiscului prin taxele pe care ei erau 

obligati sa le plateasca. In general, situatia lor era mai buna decat cea a robilor care 

apartineau manastirilor sau boierilor desii uneori treceau de la o categorie la alta. O categorie 

separata de robi care exista in Moldova era cea a “robilor printului”. Acestia erau romi care 

erau numai proprietatea sotiei printului.  

Robii care apartineau manastirilor de cele mai multe ori erau daruri ale printilor sau boierilor. 

Robii daruiti de boieri erau erau mai numerosi decat robii daruiti de printi. Manastirile au 

reusit sa posede un numar foarte mare de robi dobanditi pe diferite cai. Numarul robilor 

apartinand manastirilor de asemenea a crescut ca urmare a casatoriilor dintre romii liberi si 

femei apartinand manastirilor.  

Regula era ca acesti oameni si descendentii lor trebuiau sa fie robi. In secolele 17 si 18 

dezrobirea a fost un fenomen relativ obisnuit ca rezultat al casatoriei. Facand abstractie de 

aceste trei categorii in care erau impartiti romii robi, ei mai erau categorisiti si in functie de 

ocupatia lor, de stilul lor de viata, etc. Prima categorie (sic ea mai numeroasa)a fost aceea a  

vătraşilor sau  robii de curte (mai ales proprietatea manastirilor si ale boierilor). Ei se ocupau 

mai ales cu muncile gospodaresti, agricultura, diferite mestesuguri, muzicieni, etc. Multi 

dintre ei au fost asimilati: isi uitasera limba materna si nu puteau fi distinsi de taranii romani. 

Cealalta categorie a fost a asa numitilor lăieşi. Lăiesii apartineau unor peroane particulare, 

cum ar fi cei care apartineau printului, au calatorit prin tara cu obligatia de a plati o suma de 

bani stapanilor lor. Oricum atunci cand stapanul avea nevoie de ei, ei trebuieau sa fie 

disponibili. Un statut similar il aveau rudarii/ aurarii care se ocupau cu  mineritul in munti. 

(Viorel Achim: 2004, 31 – 34, Marushiakova, Popov: 2000, 99 - 103).   

In Bucovina si Transilvania robia a fost abolita la incepuul secolului 18 de catre Joseph II, dar 

acest decret era foarte greu de aplicat datorita faptului ca multi novili care aveau robi se 

opuneau motivand ca robia era cel mai bun lucru pentru tigani. (Viorel Achim: 1998)6 

Abolirea robiei robilor romi din Romania a fost o reforma sociala care a durat mai mult de 20 

de ani. In 1839, interzicerea casatoriilor a fost incalcata, mai ales femeile romance, iar in 

1844, s-a interzis desfacerea casatoriei intre un rob si un om liber. In asemenea cazuri, robul 

devenea un om liber prin casatorie, si astfel era obligat sa se rascumpere platind pentru sine 

stapanului sau. Daca robul nu avea suma de bani solicitata, el putea sa solicite un imprumut 

                                                      
6
 Citat din Mariana Sandu: Romii din România  - Repere din istorie, Bucureşti, 2005 
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de la veniturile bisericii. Copiii rezultati din dintr-un om liber si un rob era liber. Prima lege 

care a abolit robia romilor a fost adoptata in Valahia pe 22 martie 1943. Cativa ani mai tarziu, 

pe 11 februarie 1947, la recomandarea domnitorului Gheorghe Bibescu, s-a votat o lege prin 

care robii romi care apartineau bisericilor, episcopilor, manastirilor, bisericilor sau oricarui alt 

asezamant public, au fost eliberati. Legea nu cerea nicio compensatie. In  Moldova pe 31 

ianuarie  1844, s-a propus si adoptat o lege de catre domnitorul  Mihai Sturza care i-a eliberat 

pe robii romi care aparetineau bisericilor si manastirilor. Veniturile din plata taxelor platite de 

robi a fost folosita pentru a rascumpara alti robi care erau vanduti de personae private. Pe  14 

februarie 1844, a fost adoptata o lege prin care robiistatului erau eliberati si au castigat 

aceleasi drepturi ca si ceilalti locuitori ai tarii. (Viorel Achim: 1988, p. 85) 

Barbu Ştirbei, noul domnitor al Valahiei, dupa revolutia din 1848, a manifestat interes pentru 

problema robiei romilor. Pe  22 actombrie 1850, a fost emis un decret prin care se interzicea 

ca familiil de romi sa fie despartiti prin vanzare sau donatie. Acest decret a interzis de 

asemenea vanzarea romilor intre persoae private. Atunci cand vanzarea se referea la 1-3 

familii proprietarul trebuia sa se adreseze statului, care ii cumpara si-i elibera imediat. In anul 

urmator a fost adoptat un alt decret prin care statul putea cumpara pe acei robi care erau 

batuti de stapanul lor. Pe  20 februarie  1865, robia romilor pentru personae private a fost 

abolita, proprietarii au primit 10 galbeni drept compensatie pentru fiecare rob eliberat. In 

Moldova, la cererea domnitorului Girgore Alexandru Ghica, Petre Mavrogheni si Mihai 

Kogălniceanu au proiectat o lege prin care este abolita robia ultimei categorii de romi, cei care 

apartineau unor persone private.  

Aceasta lege a fost votata la data de 22 decembrie 1855 de Divanul Tarii. Proprietarii primeau 

o compensatie de 8 galbeni pentru fiecare lingurar si vătraş si 4 galbeni pentru un lăieş. Robii 

au fost eliberati dar statul nu le-a dat pamant nici uneltele necesare pentru a munci 

pamantul, desi legal erau asimilati taranilor si plateau taxe. In Aceste conditii romii erau 

obligati sa munceasca pe pamantul fostilor lor stapani si in acest fel viata lor nu s-a schimbat 

in mod semnificativ. Datorita reformei agrare a lui Alexandru Ioan Cuza din 1864 unii romi au 

primit pamant si au devenit proprietary de pamant. Dupa procesul de abolire a robiei pana la 

inceputul secolului 20, se poate observa o migratie demografica a micilor grupe de romi, 

grupuri care s-au indreptat spre Europa Centrala si de Vest si in Rusia. Grupuri importante au 

ajuns in America, Australia si Africa de Sud. (Petcuţ: p.22-23) 
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Dupa Marea Unire si formarea statului roman, numarul populatiei rome a crescut datorita uui 

numar mai mare de romi care traiau in Transilvania (unde nu erau robi) si  Basarabia. Oricum 

la recensamantul 1930 numai 1.5% din populatie s-a declarat roma. In anul 1944 Ion Chelcea 

a subliniat ca numarul de romi care traiesc in Romania era de 525 000. (Petcuţ: p. 23) 

Multe din ocupatiile traditionale au fost abandonate de romi ca urmare a unui process de 

modernizare, astfel comerciantul ambulat a devenit lucrator in productia textile. Perioada 

interbelica a fost inceputul miscarii de emancipare pentru romi iar romilot nu le mai era 

rusina sa recunoasca ca sunt de etnie roma. Organizatii socio-profesionale au fost infiintate, 

cea mai importanta fiind Asociatia Tiganilor din Romania fondata in Martie 1933 in Bucuresti 

de Popp-Şerboianu. Iata ce scop avea: sa creasca alfabetizarea printre romi, sa publice carti 

despre istoria romilor, sa infiinteze o universitate roma si un muzeu national, sa infiinteze 

ateliere unde romii puteau munci, sa-i stabilizeze pe romii nomazi, sa infiinteze “un consiliu 

regional” si “Sfaturile batranilor” pentru a rezolva disputele dintre romi. (V. Achim: 1998, p. 

128-129) G. A. Al-Lăzurică, scriitor si poet rom, in colaborare cu Şerboianu, au parasit 

Asociatia si au infiintat Uniunea Generala a Romilor din Romania. Congresul ( 8 octombrie 

1933) l-a ales pe  Lăzurică in Comitetul Director si presedinte. Presedintele onorific a fost 

cunoscutul musician, Grigoraş Dincu. 

 

2.8 Romii din Lituania 

Conform scrierilor lui Vytautas Žilevičius (V. Toleikis, 2001, 9 p.) romii au venit in Lituania la 

mijlocul secolului 15 prin Polonia si Belarus. Numarul mare de cuvinte poloneze si belaruse in 

limbile romilor o dovedeste. In 1501, Marele Duce al Lituaniei si regale Poloniei Alexander au 

semnat in castelul de la Vilnius o lege prin care se acordau privilegii romilor. Aceasta lege le 

permitea romilor sa se deplaseze liber dintr-un loc in altul precum dreptul de a fi partial 

autonomi si de a avea un conducator ales. Dupa aceea, s-au facut eforturi pentru a-i face pe 

romi sedentary. Trebuiau sa plateasca taxe care erau stranse si administrate de conducatorul 

lor pana la sfarsitul secolului 19. In secolele 16 – 18 a existat in Europa un fenomen unic-

institutia conducatorilor romi. In Uniunea lituaniana-poloneza. Ei erau alesi de catre Marele 

Duce al Lituaniei. Conducatorii romi erau legatura dintre autoritati si comunitate. Un istoric 

polonez L. Mroz a hotarat numele a 17 conducatori romi, care au condus intre secolele 17 si 

18. In Polonia, romii si-au ales un rege. In muzeul romilor din (Polonia), poti vedea  anunturi 
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pentru participarea la alegerea regelui rom. Conducatorii romi erau si conducatorii 

comunitatii, si se numeau baroni. Cuvantul “baron” isi are originea in cuvantul romani “baro” 

=mare. Autoritatea baronului nu se punea niciodata la indoiala, el intotdeauna avea ultimul 

cuvant. In consecinta taberele de romi au devenit mai unite si mai usor de administrat.  

Cuvantul “tabara de romi” este explicat ca fiind “un grup  de romi care calatoresc impreuna”. 

De obicei era vorba de o familie mare care calatoreau impreuna de cateva generatii. Dupa ce 

au devenit sedentari, structura s-a pastrat. In tarile din Europa de Est, statutul de baron inca 

exista. Nu mai exista baroni in Lituania, dar uneori oameni bogati si influenti, apabili sa-si 

asume responsabilitati, se numesc baroni.  

In secolul  19, nobilii au angajat romi pentru a avea grija de cai. Cand Lituania a fost ocupata 

de Rusia Tarista , cei mai multi romi au parasit tara. Aceia care au ramas , au muncit pe camp, 

meserii, mai ales legate de metale, sau au vandut cai. Femeile cerseau bani sau preziceau 

viitorul. In anii 1970 romii din Romania si Ungaria au venit in Lituania. Viata romilor nu s-a 

schimbat mult pana cel de al doilea Razboi Mondial. Romii au inceput sa se aseze in anii 1940 

in orase cum ar fi Kaunas, Panevėžys sau Alytus. Ei au cumparat sau au construit case, iar 

copiii lor au mers la scoli elementare. Toti romii aveau nationalitata lituaniana si pasaport 

lituanian.  

2.9 Persecutia romilor in Europa 

Urmarirea romilor in Europa dateaza de la inceputul secolului 16, atingand apogeul in timpul 

celui de al doilea razboi mondial II (1939 - 1945) sub Adolf Hitler. Istoria asupririi a inceput 

mult mai devreme iar idea de rasa ariana pura a jucat un rol important. Treptat s-a dezvoltat  

o intraega ideologie pentru a proteja populatiei germanice pentru a evita amestecul cu alte 

popoare “impure”. Guvernul german a facut primii pasi in acest sens in 1933. In 1936 - 1937 a 

fost creat un Institut de Cercetarea Igienei Rasiale. Directorul sau Robert Ritter i-a  numit pe 

romi "creature primitive" fara personalitate, istorie si cultura. El a recomandat ca lor sa li se  

interzica (prin diferite metode, inclusive chirurgicale) procrearea iar in acest fel “natiunea 

pura” ar fi treptat curatata de ei. In plus, casatoriile mixte au fost interzise.  

Oricum, nu trebuie sa fim indusi in eroare sis a credem ca urmarirea romnilor a ocupat un loc 

important numai in politica lui Hitler. La inceputul dezvoltarii acestei politici se distingeau trei 

grupuri de romi. Primul erau “romii nomazi de etnie pura”. Atitudinea fata de ei a fost mai 

pozitiva si ei se bucurau de o anumita libertate.  Cu toate acestea, membri Institutul de 
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Cercetare pentru Igiena Rasiala au acceptat istoricul fapt ca romii au venit din India asa ca 

puteau fi considerati arieni, dar au sustinut ei, ca in drumul lor din India prin Europa ei s-au 

casatorit cu reprezentanti  ale altor rase si drept urmare ei erau “muradari, o rasa 

amestecata” Al doilea grup de romi avea o origine mixta. Masurile impotriva lor au fost 

deosebit de crude. Lor nu li se permitea sub nicio forma sa faca copii, deoarece nu trebuia sa 

continue “contaminarea” natiunii germane. Al treilea grup consta din oameni care nu erau de 

origine tiganeasca, dar care duceau o viata de nomazi la ca romii. Acesti oameni au fost 

declarati ca fiind “antisociali” (personae care nu puteau trai normal intr-o societate ca restul 

oamenilor). Ei erau persoane fara un loc de munca permanent sau exercitand o meserie. In 

acest fel chiar si artistii si muzicienii care si-au castigat existenta deplasandu-se dintr-un loc in 

altul, erau amenintati.  

Toti cei care ajungeau in “taberele mortii” impreuna cu evreii, au fost izolati si trimisi in 

tabere de concentrare speciale. In 1942 peste 10.000 romi au fost transportati in lagarul de la 

Auschwitz-Birkenau. Romii din teritoriile ocupate de germane au fost de asemenea trimisi in 

taberele de concentrare, fiind acuzati ca sunt spioni ai tarilor din care veneau. In perioada 

februarie 1943 – vara lui 1944 romii din Germania, Austria, Boemia si Moravia, Tarile de Jos , 

Belgia, Franta de Nord, Polonia, Uniunea Sovietica, etc. au fost deportati in lagarul de la  

Auschwitz-Birkenau. Conditiile din lagar erau sub-umane. Oamenii de acolo aratau mai mult  

morti decat vii. Erau supusi foamei, epidemiilor si bolilor. Mai rau de atat erau doar camerele 

de gazare unde prizonierii evrei si romi erau omorati. Aproape  19 300 romi au fost ucisi  in 

lagarul de la  Auschwitz-Birkenau , doar din 2 august pan ape  3 august 1944. Amenintarea 

venirii soldatilor sovietici a dus la uciderea a 2900 de romi in camerele de gazare de catre 

germani. 

Conform informatiilor date de diferiti supravietuitori, intre 250 000 si 500 000 de romi a 

devenit victim ale genocidului german. Acest genocide  este numit Holocaust  (in limba 

romilor - Porrajmos) iar memoria acestor victim este onorata in ziua international a romilor , 

pe 8 aprilie.  

In timpul celui de al doilea razboi mondial Bulgaria a fost singura tara europeana in care romii 

nu au avut parte de aceasta soarta cruda. Dupa ce au activat politica lor impotriva romilor 

guvernul nazist german a cerut Bulgariei sa predea evreii si romii pentru a-I deporta in 
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“lagarele mortii”. In ciuda amenintarilor de a fi ocupata de Germania Nazista, tarul Boris III a 

refuzat, salvand in acest fel viata a aproximativ 300 000 romi si  50 000 evrei.   

Ca aliat al Germaniei, Romania aplica politica nazista fata de romi desi nu acelasi mod, tintit. 

Oricum, mii de romi au devenit victimele acestei politici. In 1941 – 42 in jur de  25 000 romi au 

fost transportati din Bucuresti in regiunea Stalingrad unde au trebuit sa sape transee. Alte 

grupuri de romi au fost transportati in lagare de munca. Desi nu a exsitat o campanile 

importanta impotriva romilor romani (spre deosebire de romii din Ungaria, Polonia, etc) in jur 

de 36 000 de romi au fost victim ale regimului  fascist a lui Antonescu (Kenrick, Puxton: 2006, 

142 – 145). 

In Lituania, grupul de romi a fost supus celui mai dureros holocaust. Peste  500 de romi au 

fost ucisi, fiind vorba de fiecare a treia persoana ca fiind de origine roma.  Romii erau tratati 

ca cetateni ce categoria a doua. Peste 1 000 au fost luati in taberele de munca din Germania si 

Franta ocupata, dupa o detentie temporara in Lituania. Oricum majoritatea lor s-a intors in 

Lituania dupa razboi, pretinzand ca este patria lor.  

Represiunile impotriva romilor au fost mai puternice dupa 1942 odata cu ocuparea Lituaniei 

de al II lea Reich, avand loc arestari in masa si deportari. Primele crime au avut loc in primii 

ani ai razboiului. Cei mai multi romi au fost ucisi in tabara de munca din  Pravieniskes (in 

primul caz in jur de 50, cei mai multi batrani si copii au fost impuscati pentru ca nu erau 

eficienti in munca lor), alte cazuri de crime sunt in Kirtimai, Kaunas si Paneriai. In timpul 

ocupatiei naziste aproximativ 500 de romi au fost ucisi in Lituania, de fapt fiecare al treilea 

rom. 

 

2.10  Romii in Europa 

In aproape toate statele member numarul de romi variaza intre informatiile oficiale si cele ale 

specialistilor. Motivul pentru acest fenomen este complex si nu vom vom trata aici acest 

lucru. Pentru acest manual vom utiliza statisticile Consiliului Europei. 

http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp): 

 

(updatat: 

14/09/2010) 

Populatia 

totala a tarii 

Numar 

oficial 

Minimum 

estimat 

Maximum 

estimat 

Media 

estimata 

% din 

totalul  

populatiei 

http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp
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Tari 

europene 

(iulie 2009) (ultimul 

recensamant 

(sursa in 

subsol) 

(sursa in 

subsol) 

(din cifra 

medie) 

Turcia 71 892 807 4 656 (1945) 500 000 5 000 000 2 750 000 3,83% 

Romania 

22 246 862 

535 140 

(2002) 

1 200 000 2 500 000 

1 850 000 8,32% 

Federatia 

Rusa 140 702 094 

182 617 

(2002) 

450 000 1 200 000 

825 000 0,59% 

Bulgaria 

7 262 675 

370 908 

(2001) 

700 000 800 000 

750 000 10,33% 

Spania 46 157 822 No data 650 000 800 000 725 000 1,57% 

Ungaria 

9 930 915 

190 046 

(2001) 

400 000 1 000 000 

700 000 7,05% 

Serbia (excl. 

Kosovo) 7 334 935 

108 193 

(2002) 

400 000 800 000 

600 000 8,18% 

Republica 

Slovaca 5 455 407 

89 920 

(2001) 

400 000 600 000 

500 000 9,17% 

Franta 64 057 790 no data 300 000 500 000 400 000 0,62% 

Grecia 10 722 816 no data 180 000 350 000 265 000 2,47% 

Ukraina 

45 994 287 

47 917 

(2001) 

120 000 400 000 

260 000 0,57% 

Regatul Unit 60 943 912 no data 150 000 300 000 225 000 0,37% 

Republica 

Ceha 10 220 911 

11 718 

(2001) 

150 000 250 000 

200 000 1,96% 

“Fosta 

Republica 

Iugoslava a 

Macedoniei” 

2 061 315 
53 879 

(2002) 
135 500 260 000 197 750 9,59% 

Italia 59 619 290 no data 110 000 170 000 140 000 0,23% 

Albania 3 619 778 1261 (2001) 80 000 150 000 115 000 3,18% 

Moldova 

4 324 450 

12 280 

(2004) 

15 000 200 000 

107 500 2,49% 

Germania 82 400 996 no data 70 000 140 000 105 000 0,13% 

Portugaial 10 676 910 no data 40 000 70 000 55 000 0,52% 

Bosnia si 

Herzegovina 4 590 310 

8 864 (1991) 40 000 60 000 

50 000 1,09% 

Suedia 9 276 509 no data 35 000 50 000 42 500 0,46% 

Belarus 9 685 768 no data 10 000 70 000 40 000 0,41% 

Tarile de Jos 16 645 313 no data 32 000 48 000 40 000 0,24% 

"Kosovo" 2 542 711 45 745 

(1991) 

25 000 50 000 

37 500 1,47% 

Polonia 38 500 696 12 731(2002) 15 000 60 000 37 500 0,10% 

Irlanda 

4 156 119 

22 435 

(2006) 

32 000 43 000 

37 500 0,90% 

Croatia 4 491 543 9 463 (2001) 30 000 40 000 35 000 0,78% 

Elvetia 7 581 520 no data 25 000 35 000 30 000 0,40% 

Belgia 10 414 336 no data 20 000 40 000 30 000 0,29% 

Austria 8 205 533 no data 20 000 30 000 25 000 0,30% 

Muntenegru 678 177 2 826 (2003) 15 000 25 000 20 000 2,95% 

Tari 

europene 

Populatia 

totala a tarii 

Numar 

oficial 

Minimum 

estimat 

Maximum 

estimat 

Media 

estimata 

% din 

totalul  

populatiei 

(updatat: 

03/08/2009) 

(iulie 2009) (ultimul 

recensamant 

(sursa in 

subsol) 

(sursa in 

subsol) 

(din cifra 

medie) 

Letonia 2 245 423 8 205 (2000) 13 000 16 000 14 500 0,65% 

Finlanda 5 244 749 no data 10 000 12 000 11 000 0,21% 

Norvegia 4 644 457 no data 4 500 15 700 10 100 0,22% 
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Slovenia 2 007 711 3 246 (2002) 7 000 10 000 8 500 0,42% 

Danemarca 5 484 723 no data 1 000 10 000 5 500 0,10% 

Lituania 3 565 205 2 571 (2001) 2 000 4 000 3 000 0,08% 

Georgia 4 630 841 1 744 (1989) 2 000 2 500 2 250 0,05% 

Azerbaijan 8 177 717 no data 2 000 2 000 2 000 0,02% 

Armenia 2 968 586 no data 2 000 2 000 2 000 0,07% 

Cipru 792 604 560 (1960) 1 000 1 500 1 250 0,16% 

Estonia 1 307 605 584 (2009) 1 000 1 500 1 250 0,10% 

Luxembourg 486 006 no data 100 500 300 0,06% 

Andorra 72 413 no data 0 0 0 0,00% 

Iselanda 304 367 no data 0 0 0 0,00% 

Liechtenstein 34 498 no data 0 0 0 0,00% 

Malta 403 532 no data 0 0 0 0,00% 

Monaco 32 796 no data 0 0 0 0,00% 

San Marino 29 973 no data 0 0 0 0,00% 

Total in 

Europa 824 827 713   6 395 100 

16 118 

700 

11 256 

900 1,36% 

Zona 

Uniunii 

Europene     4 359 100 7 456 500 5 907 800 1,18% 

Zona 

Consiliului 

European     6 360 100 

15 998 

700 

11 179 

400 1,37% 

 

Grupuri de romi in alte tari 
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2.11 Limba romilor 

Limba romani language se numeste romanes. A fost obiectul de studio inca din secolul 16. 

Trendul conducator in studiile linvistice este ca diferitele dialecte ale romilor din Europa , desi 

diverse, pot fi urmariti inapoi pana la originea lor din India de Nord si inrudita cu sanscrita. 

Oricum de-a lungul secolelor de migratie, in limbile romani au patruns influente ale altor limbi 

ale populatiei din jurul romilor sau pe langa care au trecut: armeana, persana, greaca, limbile 

slavice, etc.  (Pamporov: 2006; Liegeois: 1994, 41 – 44). Una din prioritatile de varf pentru 

limba romani este standardizarea ei. Un numar de lingvisti romi proeminenti muncesc in acest 

sens: Bernard Gilliat Smith, Ian Hacock, Yaron Matras, Victor Friedman, Marcel Courtiade 

s.a.m.d. Conform opiniei unor oameni de stiinta, motivul principal pentru care ezista aceasta 

rezistenta impotriva standardizarii limbii romani este conceptul conform caruia acest proces 

ar lipsi limba romani de exprimarea sa vie/stralucitoare si ar ameninta identitatea romilor 

(Pamporov: 2006, 67 – 69). Incercarea de a standardiza limba romani, de exemplu in Bulgaria 

este legata de numele lui Yashar Malikov care a incercat sa foloseasca ca baza dialectul 

grupului Yerlii din Sofia si din  regiunea unde era larg raspindita in Bulgaria. Aceasta 

contravine incercarea lui Savcho Savchop  sa impuna ca baza dialectal Yerlii din Sliven si 

Bulgaria de Est in general. Ambele incercari se confrunta cu o a treia legata de numele 

dialectului Kaldarshi (Pamporov: 2006, 67 – 69) care desi redus numeric in Bulgaria sunt 

destul de numerosi in Europa Centrala si de Vest si deci determina standardizarea in Europa 

de Vest. In acelasi timp in multe tari nu toti romii vorbesc limba romani. In Bulgaria de 

exemplu, exista o importanta parte a romilor care au ca limba materna limba bulgara, turca 

sau romana.  

Minoritatea Nationala Romani din Norvegia vorbeste romani norvegian, o limba care se 

bazeaza mai ales pe gramatica scandinava si un vocabulary Indian. Din cauza politicilor de 

asimilare din trecut, in Norvegia cei mai multi romi din Norvegia vorbesc norvegiana ca prima 

limba si romani ca limba a doua. S-a cazut de accord asupra faptului ca oamenii in varsta 

vorvesc romani destul de bine. Multi tineri nu vorbesc fluent. (Utdanningsdirektoratet 

(Directoratul pentru Educatie): 2009). Limba romani a ajuns in Norvegia in 1860 odata cu robii 

eliberati care au calatorit prin Europa. Romanes este mai ales o limba vorbita. Are o bogata 
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traditie in pevesi si legend, dar foarte putine din acestea sunt scrise. Cercetatorii limbii au 

inceput sa dezvolte o limba scrisa standardizata. (Ruud, Cecile Cathrin: 2012) 

Comunitatile de romii/tiganii portughezi folosesc dialectal Caló un dialect nescris. Caló a fost 

un dialect vorbit in peninsula iberica, dar nu a fost recunoscuta ca limba unei minoritati nici in 

cele doua tari si nici in Uniunea Europeana. Se considera ca 10% din tiganii portughezi inca 

vorbesc Caló.  

 

2.12 Religia romilor 

Oricum unul din cele mai raspandite mituri despre romi este faptul ca ei nu sunt religiosi 

sau in cel mai bun caz,religiozitatea lord oar o expresie exterioara si comerciala care pot crea 

problem comunicand mai putin cu etniile vecine. Acest concept este impartasit si de unii 

oameni de stiinta: "Tiganii nu tin de nici o religie...Ei sunt crestini intr-un mediu crestin, 

musulmani in Turcia, iar daca ar fi in Regatul Iudeei ei ar fi fost evrei" (Коgalnitchan 1840:27). 

"Ei isi schimba religia cand schimba tara. Ei sunt crestini pe teritoriul crestin, ei sunt 

musulmani pe teritoriu musulman si protestanti printer protestanti." (Popp-Serboianu 1930: 

62). Aceasta conceptie, asa cum arata Elena Marushiakova si Vesselin Popov o au nu numai 

oameni de stiinta ci este acceptata si reprezentantii etniilor de pe teritoriul pe care se 

stabilesc romii (Marushiakova, Popov 1993: 159-160). Exista trei motive pentru acest 

fenomen.   

Intai, concluzia incorecta cum ca romii nu sunt religiosi reiese din faptul ca romii nu au 

propria lor religie. Este fapt stiut ca in drumul lor lung din India spre Europa, romii au pierdut 

repede religia traditional Indiana si au acceptat religia imparatilor si popoarelor cu care au 

intrat in contact. Nu exista religie romani in acest flux de idei. Dar identitatea etnii si a unei 

religiii, care si-a pierdut actualitatea cu secole in urma, cel putin de la aparitia religiilor 

monoteiste (crestinismul si islamul) ====== 

Al doilea, concluzia incorecta ca religiozitatea romilor este ostentativa sau fara principia se 

bazeaza pe premiza corecta ca romii isi schima usor religia, lucru marturisit chiar de ei, si adesea 

combina elemente ortodoxe, catorlice si musulmane in sistemul cultului lor festiv. Doi factori foarte 

important sunt lasati deoparte: pe de o parte nu exista diferente atat de mari intre crestinism si 

Islamism (si mai ales intre ramuri ale crestinismului=ortodoxie, catolocism si Protestantism) iar pe 

de alta parte, romii au apartinut adesea celor mai sarace straturi ale societatii. Stratul teologic in 

religie pentru populatia  a fost de neinteles si in consecinta s-a limitat la dogmele de baza (mai 

degraba un punct de vedere decat o chestiune de 
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  http://nn.wikipedia.org/wiki/Romani_rakripa (downloaded 19.03.13) 

religie):daca sa crezi in  dumnezeu sau in mai multi, cum au fost create lumea si omul si 

altele asemanatoare.  

Nu exista diferente semnificative. Restul era o chesiune de traditie: este greu de crzut ca 

omul obisnuit isi punea intrebarea daca Fiul s-a nascut din Tata sau din ambii, Tatal si Sfantul 

Spirit. Aceasta explica de ce unii oameni fara nici un regret schimba religia sub presiunea 

diferitelor circumstante politice (mai ales aceia care nu au propriul stat pentru a 

institutionaliza traditia). Este suficient daca ii amintim pe albanezi si bosniaci care s-au 

convertit la islamism, de exemplu. Un alt exemplu este migrarea bulgarilor intre ortodoxism si 

catolicism la inceputul celui de-al doile regat bulgar. (Kolev: 2002) 

Datorita vietii de nomad si a schimbarii dese a mediului cultural si religios, romii au fost 

inclinati sa se converteasca de la religia monoteista la o alta religie si sa combine elementele 

diferitelor religii , ritualuri si datini. Asa cum s-a aratat mai sus, nu inseamna sub nici o forma 

ateism. Pentru romi este mai important sa crezi decat cum crezi sau cum se numeste 

Dumnezeu. In acelasi timp trebuie sa subliniem ca usurinta covertirii de la o religie la alta si 

combinarea elementelor diferitelor religii nu este tipic pentru toate grupurile de romi. Acest 

lucur este mai popular printre grupurile de romi bulgari ca cei numiti Yerlii, dar este o 

exceptie printer celelalte doua grupuri mari de romi din Bulgaria: rudarii si mai alescaldararii, 

care sunt devotati crestini ortodoxi.  (Kolev: 2002) 

Al treilea, o greseala comuna, este identificarea religiozitatii cu religia. Cei doi termini nu 

sunt identici. Religiozitatea include cateva practice cultural, tratarea prin supranatural este 

doar una din ele. Un numar de alte practice (ca prezicerea viitorului) exista in parallel cu 

religia. Sunt apropiate religiozitatii dar nu fac parte din religie (adesea vin in contradictie cu 

unele dogme; sunt adesea refuzate de religie).  Aceste “practici paralele” au jucat adesea un 

rol important printer romi. Rolul lor este chiar mai important decat la oricare alta etnie.Se 

poate spune ca intr-o anumita masura deposedeaza cele mai importante practici, religia, de o 

parte din “teritoriul” ei, mai ales cand vorbim de dogmele ei abstracte. In acest fel ei maresci 

usurinta cu care schimba o religie monoteista cu o alta religie. (Kolev: 2002) 

Cele trei motive de mai sus pot fi unite in una: necunoasterea culturii rome de ne-romi 

duce la o concluzie gresita despre absenta ei.  In baze celor spuse mai sus putem evidential 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Romani_rakripa
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caracteristicile majore a religiozitatii romilor, in masura in care exista un interes direct si este 

reflectata in sistemul festiv al romilor.  

1. Romii cred in Dumnezeu, O'Devel sau Devla in Romanes, limba romani este pentru 

aceasta afirmatie. Adresarea particulara, aproape intima  lui Dumnezeu, fara rolul intermediar 

al preotului, este foarte apropiata spiritualitatii rome. Acest lucru este simbolizat de 

adresarea "Shukar Devla" (literal "Scumpe Doamne, Frumos Dumnezeu") care poate fi adesea 

intalnit in cantecele  Drandari, de exemplu. Veneratia lui Dumnezeu este de asemenea 

exprimata prin adresarea "Bareyra Devla" ("Marite Doamne"). 

O alta dovada a radacinii adanci a credintei in Dumnezeu, este faptul ca El este present 

in cea mai mare parte a povestilor rome. El este personajul principal in unele din ele.  

2. Caracterul pamantesc al religiozitatii este o alta trasatura tipica. Se delimiteaza 

(aproape ca nu) interesul pentru Dumnezeu, fiinta cereasca. Nici unul din basmele, legendele 

si cantecele  rome nu se ocupa numai de Dumnezeu. Dupa cum s-a aratat mai sus aceste 

probleme sunt lasate deoparte de muritorii saraci se needucati carora le apartin romii. Un alt 

lucru este mai important pentru ei:Dumnezeu este instanta adica ultimul judecator si garantie 

pentru adevar si dreptate; El intervine in faptele umane numai pentru a ajuta oamenii 

necajiti.  

Nu este un accident faptul ca juramantul facut de cei acuzati de meshere (tribunal rom – 

Kris Romani) este un juramant in fata lui Dumnezeu: un om poate minti pe un altul, dar nu 

poate niciodata minti pe Dumnezeu. Juramantul de a nu fura facut de un intreg sat este 

uneori si un juramant in fata lui Dumnezeu. Dumnezeu este present in viata omului si tocmai 

aceasta prezenta ( nu cea transcedentala a lui Dumnezeu) este importanta pentru romi.  

Acesta este un motiv de ce Dumnezeu se poarta intr-un “mod crestinesc” in folclorul 

romilor musulmani (Horohane-Roma). Ei insisi sarbatoresc nu numai sarbatorile islamice 

(Bairamuri), ci si sarbatorile crestine.   

Faptul ca cei mai multi romi nu cred in viata de apoi sau nu dau atentie acesteia (Vezi: 

Marushiakova, Popov 1993) este o alta expresie a caracterului lumesc a religiozitatii romilor.  

3. O alta particularitate strans legata de caracteristicile pamantesti ale religiozitatii 

romilor este numita “syncretism religios rom” de catre Elena Marushiakova si Vesselin Popov 

(Marushiakova, Popov 1993: 162). Termenul acopera tendinta mentionata de mai multe ori 
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mai sus pentru a combina elementele religiei crestine cu cele islamice, ortodoxe si catolice 

precum si convertirea de la o religie la alta (pentru unii romi din Bulgarian aceste convertiri 

sunt atat de dese pentru le este greu sa se defineasca ca fiind romi Horohane sau romi  

Dassikane). 

Acest rezultat nu se datoreaza numai conditiilor istorice, pentru ca acestea sunt doar 

unul din motive, cel direct. Abilitatea de a face ca religiozitatea sa functionee atat sub 

“acoperis” crestin cat si musulman, este un alt motiv important. Atat romii crestini cat si romii 

musulmani il numesc mai  frecvent pe Dumnezeu Devla decat Isus, Jehova, sau Allah. Pentru 

toti Dumnezeu este Cel care ajuta, care administreaza justitia si pedepseste. Treimea, natura 

duala a lui Isus Cristos si un numar de alte dispute teologice abstracte sunt mult prea 

indepartate de mintea romului obisnuit.  

De fapt sincretismul religios nu este tipic pentru romi. O parte importanta a indienilor din 

America Latina inca zeii lor precolumbieni, dar se definesc totusi ca fiind catolici devotati. In 

plus, exista sute de carti scrise despre sincretismul dintre Shantoism, Buddhism, si Crestinism 

in viata japonezilor.   

 

2.13 Simboluri ale romilor 

Primul congres mondial al organizatiilor de romi a inceput pe  8 aprilie 

1971 in London. Atunci s-a acceptat /votat drapelul, imnul si ziua 

international a romilor. Acea zi este inceputul Congresului. S-a cazut 

de accord ca in acea zi sa fie onorata memoria tuturor romilor care au 

murit in timpul Holocaustului. Imnul romilor este cantecul popular  

“Gelem, gelem” (am hoinarit, am hoinarit), scris de sarbul  Žarko Jovanovid. Drapelul rom este 

o roata rosie cu 16 spite pe un fundal albastru si verde. Roata cu cele 16 spite era numita in 

vechea Indie chakra. Este prezenta pe drapel pentru a aduce aminte de originea indiana a 

romilor precum si drumul lung pe care l-au facut din India in Europa. Dungile albastre si verzi 

simbolizeaza cerul si iarba, precum si viata libera de nomad a romilor din trecut.  
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3. Maria si Alice: o intalnire care a schimbat intelesul cuvantului scoala 

Maria Montessori si Alice Hallgarten Franchetti  sunt doua figure istorice de mare importanta.  

Avand aceeasi varsta (prima s-a nascut in Chiaravalle in 1870 iar a doua in New York in 1874) 

ele reprezentau o noutate in lumea cercetarii si in  “noua” idée din educatie care inca este 

valabila. Odata cu aceste doua femei conceptual de educatie unidirectionat din secolul 19, 

they were a novelty feature in the world of research and in the "new" idea of education which 

still stands today. With these two extraordinary women the nineteenth-century concept of 

one-directional education, unanim acceptat pana aproape de sfarsitul secolului trecut, expira  

si incepe o noua relatie intre professor esi elev, de cooperare si creatoare. Aceasta revolutie a 

conturat asa numita metoda Montessori, inca pe larg folosita  in scolile din intreaga lume. In 

timp ce noi stim totul despre Maria Montessori, faima ei fiind universal, istoria intalnirii ei cu 

Alice Hallgarten  si cu scolile rurale   Montesca si Rovigliano este cunoscuta doar catorva 

oameni de stiinta interesati de educatie.  

Alice s-a mutat in Italia cu familia ei unde l-a intalnit pe Leopoldo Franchetti cu care s-a 

casatorit. Nu are un trecut stiintific cum il avea Maria Montessori; ea este o femeie  "de 

voyage" care calatoreste prin lume si este pasionata de educatia copiilor de tarani destinati 

munci in camp si nu frecventeaza scoala si va lupta in viata ei scurta  pentru a le oferi un viitor 

si mai ales o educatie.  

Maria Montessori a citit stiintele naturii la Facultatea de Matematica, Stiinte Fizice si Naturale 

de la Universitatea din Roma obtinand diploma in 1892. Apoi in 1893 soarta ei ia o directive 

mai buna si se inscribe in anul trei al scolii medicale. Ea a absolvit in 1896 cu teza “Contributie 

clinica la studiul halucinatiilor intr-un continut/context antagonic”. In 1897 in timp ce era in 

Roma, ea a lucrat cu Giuseppe Montesano la Departamentul de Psihiatrie a Universitatii din 

Roma.  

Alice Hallgarten a fost o feminist avant-garde. Feminismul e ii-a dat posibilitatea sa fie in 

strans contact cu Aurelia Josz, fondatorul scolii  Agricultural Niguarda , scoala profesionala cu 

in Milano, cu germane progresista si feminista Malwida von Meysenburg, cea care iubea 

lucrarea lui   Friedrich Wilhelm August Froebel ale carui idei vor atinge o coarda a inimii 

baronesei si impreuna cu Felicitas Büchner, multumita careia ea a inceput in 1909 un curs de 
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pionierat Curs educativ pentru viata practica a femeilor “Villa Montesca7. In 1908 ea a infiintat 

o cooperativa pentru a oferi femeilor oportunitati profesionale:infiintarea lui Tela Umbra, un 

atelier si mica fabrica de tesut, o adevarata intreprindere sociala. Rolul social al femeilor a fost 

de asemenea tema draga a lui Maria Montessori. Dupa ce a absolvit medicina, ea a participat 

la Congresul International al Femeilor, tinut la Berlin (septembrie 1904) vorbind despre 

problema muncii femeilor si cum ele erau exploatate si neplatite.  

Maria Montessori a demonstrate un mare interes pentru cercetare in recuperarea copiilor cu 

problem de invatare sau cu disabilitati mintale. Ea de asemenea a studiat lucrarile medicilor 

francezi Philippe Pinel, Jean Marc Itard si Edouard Séguin, in primul rand pentru a studia 

metodele specific pentru educarea copiii cu handicap mintal si a vizitat si spitalul Bicêtre 

Hospital. 

In timpul unei vizite in Londra tratamentul lui Seguin pentru handicapul mintal al copiilordar si 

in metoda de observatie a lui  Itard care pentru ea a insemnat inceputul unei pedagogii cu 

adevarat stiintifice.  

Ea si-a dat seama ca problema copiilor cu handicap mintal este atat medicala cat si sociala, 

poate mai ales educationala. Simptomele lor dezvaluie prezenta unei dezvoltari psihice 

insuficiente.  

Spre sfarsitul anilor 1800 a existat o dezbatere acerba in legatura cu functia educationala 

adevarata a pedagogiei sociale si a rolului social al scolilor. Pentru Maria Montessori era 

limpede este nevoie de o educatie “speciala” pentru copiii cu trasaturi degenerative. Ea de 

asemenea a subliniat necesitatea unui program specific pentru pregatirea si instruirea 

psihologica a profesorilor. Interventia ei in timpul Congresului in Turin a insemnat inceputul 

“caii pedagogice” pentru sprijinirea copiilor sis a devina o reala “problema sociala”. Dupa 

Congresul Pedagogic din Turin ea a inceput sa tina conferinte asupra educatiei copiilor cu 

handicap mintal pentru profesoare din Roma. Aceste prime cursuri devin Scuola Magistrale 

Ortofrenica (Scoala Profesionala Ortofrenica) pe care o conduce personal in perioada1900 - 

1901.Alice Hallgarten a avut o intuitive in urma experientei practice ca filantrop desfasurata in 

mahalalele din New York impreuna cu unchiul ei Charles, un bancher American animatde un 

puternic imbold social. Ea a observat copiii taranilor care nu mergeau la scoala iar parintii lor, 

                                                      
7
 A. Scocchera, Maria Montessori: una biografia intellettuale; cfr. Opera Nazionale Montessori, 

Maria Montessori: il pensiero il metodo, vol. I, (Te) Lisciani & Giunti Editori 1993 
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area ca nu le pasa. Parintii taranilor au fost convinsi ca nevoia pentru copiii lor era o educatie 

practica, iar aceasta le era data direct de o familie mare direct nemijlocit de la parinti. 

In Londra fiind ea a  aflat ultimele experimente ale lu Lucy care au dezvoltat o noua abordare 

a predarii bazata pe observarea naturii sip e gradinarit. Dar mai presus de toate ea a venit in 

contact cu activismul si Noua Scoala create in 1889 de Cecil Reddie in Abbotsholme, 

Derbyshire, o scoala create pentru noua clasa de mijloc punandu-se accent pe invatarea limbii 

si a stiintelor fara a neglija munca manuala, afara, calatoria si cunoasterea lumii8. 

In deplin acord cu viziunea pozitivista a sotului ei Leopoldo, Alice Hallgarten a crezut ca scoala 

ar trebui sa fie un instrument pentru profesionalizarea viitorilor tarani. Ea nu ezita sa-i asigure 

sotiei sale fonduri si folosirea casei pentru a infiinta o noua scoala in Italia la Villa Montesca in 

Città di Castello in 1902. 

In timpul Primului Congres International asupra Noii Educatii, tinut in Calais in 1921, Alice 

Hallgarten déjà murise, dar liniile directoare déjà aprobate arata de asemena principiile ei-

fundamentul scolii active: 

- expresia a energiei vitale a copilului; respectulpersonalitatii; exprimarea spontana 

a interesului si experientei directe; atentie data stadiilor dezvoltarii; atitudine cooperanta; 

coeducare; educatia omului si a cetateanului.  

   Prima scoala Montessori se deschide pe 6 ianuarie 1907 in Via dei Marsi, 58 in Rome. 

Experienta Mariei Montessori dezvoltata in Casa dei bambini a fost stransa intr-un volum cu 

titlul The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in the 

Children's Houses=Metoda Montessori:Pedagogia Stiintifica aplicata Educatiei Copilului in 

Casele de Copii, publicata in Città di Castello. Dupa publicatrea ei, Villa Montesca a tinut 

primul Curs de Pedagogie Stiintifica. Ambele evenimente marcheaza inceputul cunoasterii pe 

scara larga a metodei Montessori. A fost un succes remarcabil peste ocean cu o mai multe 

republicari in 1912. In plus numarul vizitelor in Casa dei bambini au adus o contributie 

importanta pentru diseminarea ideilor Mariei Montessori. In 1912 Comitetul American 

Montessori a fost infiintat in New York iar in Londra Societatea Montessori Society pentru 

                                                      
8
 Searby, Peter History of Education, The New School and the New Life: Cecil Reddie (1858-1932) 

and the Early Years of Abbotsholme School, 1898 
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Regatul Unit9. 

 

4. Metoda  Montessori si motivul implementarii ei pentru educatia copiilor romi  

Acest capitol rezuma ideile de baza care evidenteaza ideile de baza ale abordarii pedagogice a 

Mariei Montessori precum practica din scolile rurale. In realitate, predarea in scolile rurale nu 

a fost niciodata identificata in metoda iar ideile baronesei sunt in mod inconstient parte a 

instruirii moderne. Astazi am descrie-o ca o raspandire “virala”. 

Nazareno Padellaro scrie cativa ani inainte ca reforma Gentile sa fi devenit lege (1923): la 

sfarsitul lui 1910 modelul educational din scoala Montesca a fost un symbol al sistemului 

scolar Italian si a dezbaterii nationale asupra pedagogiei. Toate acestea s-au schimbat odata 

cu reforma Gentile. 

Scoala lui Alice Hallgarten a fost una din sursele de inspiratie care la condus pe Giuseppe 

Lombardo Radices pre pregatirea unor programme noipentru scolile elementare in 192310 

cand a devenit modelul de referinta intr-o dezbatere asistata de educatori, inspector scolari si 

profesori, pana la punctual in care una din inlesnirile ei , asa numitul "Montesca Calendar" a 

fost curand folosit ca instrument pentru inregistrarea noul  "portfolio" de studio al 

studentilor.11 

Un instrument modern, dar cu siguranta nu parte dintr-o metoda, care desi inca influenteaza 

puternic procesul de predare, s-a diluat in noile idei si nu a mai putut fi recunoscut. Pentru 

Alice Hallgarten a fost important ca scoala sa fie un centru educational recunoscut chiar si de 

parinti. Pentru prima data nu a fost gandit doar ca un loc fizic, ci un mediu de invatare iar 

aceasta oidee va fi larg raspandita, acceptata si dezvoltata de Maria Montessori in The 

absorbent mind=Mintea absorbanta (1952): "Cel care propane dezvoltarea psihica a copilului, 

trebuie sa inceapa de la a lua in considerare faptul ca mintea absorbanta a copilului se 

concentreaza asupra mediului, si, mai ales la inceputul vietii, el/ea trebuie sa fie foarte atent 

ca mediul sa asigure un mediu interesant si atragator iar elevii trebuie sa se hraneasca din el 

                                                      
9
 Maria Montessori: Her Life and Work by E. M. Standing (Aug 1, 1998, NY) 

10
 Giuseppe Lombardo Radice, Lezioni di Didattica e ricordi di esperienza magistrale, S.A. Edizioni 

Remo Sandron, Firenze, 1946 
11

 Nazareno Padellaro, Maritain, la filosofia contro le filosofie, Società Editrice "La Scuola", Brescia 

1953 

http://www.amazon.com/Maria-Montessori-Her-Life-Work/dp/0452279895/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1375693768&sr=1-1
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pentru construirea lui "12. 

Intre copil si ceea ce-l inconjoara exista o legatura foarte puternica si decisive: 

mediul, intotdeauna considerat un loc fizic dar si un spatiu mental si conceptual, dezvolta un 

process de adaptare: copilul acapareaza limba, expresiile si impresiile din mediu care devin 

parte integranta al psihicului lui/al ei.  Acest proces, pe care Maria Montessori il numeste 

"absorbtie" a mediului de catre copil, este un process circular, dar mediul de invatare este 

creat de efortul colectiv al clasei si al profesorului. Devine deci “proprietatea” clasei, si 

“absorbita” in sensul incluziunii. In plus, culturile care sunt incorporate in context de 

puternice prejudecati, cum ar fi romii, poate fi un element inclus al acestei absorbtii. 

Deoarece prin acest efort de insusire, in sensul de “a poseda” prejudecatile nu dispar, este 

vorba de un process care trebuie monitorizat si sprijinit de adulti.  

In scolile moderne absorbtia este procesata de un system de comunicare si de 

tehnologie. Acesta este un rezultat pe care Maria Montessori nu l-a putut prevedea. Oricum 

mediul "social" care se dezvoltain 2.0 scoli, nu a intentionat ca scolile sa fie identificate de 

programme guvernamentale pentru dezvoltarea tehnologica== ci trebuie identificate prin 

legatura fireasca pe care copiii o au cu lumea, vor fi parte al acelui context care genereaza 

procesul de absorbtie si va fi una din caile in care mintea absorbanta opereaza la nivel 

inconstient. Chiar si copiii romi intra in acest context, luandu-se in considerare observatia 

acelora carora le este teama ca tehnologia este un element in plus de a pune distant intre 

romi si gadjo(neromi). Acest lucur nu face decat sa sublinieze rolul de colaborare al scolii si 

sprijinul din partea retelei sociale, fara care procesele de incluziune nu sunt posibile.  

                                                      
12

 M. Montessori, La mente del bambino,  Milano, Garzanti 1987, pag 100 
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5. De unde vin, cine sunt: inteligenta copilului din scolile rurale si metoda 

In scrisorile ei catre Maria Marchetti Pasqui directorul scolii, Alice Hallgarten a 

subliniat ca elevii nu trebuie lasati la mila unui mediu pasiv13. In plus, Maria Montessori a spus 

bine in fata lui Jerome Bruner apropos de psihologia cultural, ca mintea copilului nu este un 

obiect, un “borcan” gol care urmeaza sa fie umplut cu lucruri care ii incanta pe adulti. 

Intalnirea copilului cu obiecte si concepte genereaza un proces de schimbare atat in ei/a lui 

cat si in lume. Maria Montessori credea ca dezvoltarea procesului de absorbtie a mediului are 

loc pana la varsta de 6 ani, in care sunt foarte importante atat activitatile spontane cat si cele 

senzoriale. Principala problema intalnita de profesori in Villa Montesca a fost dificultataea pe 

care o aveau copii cand intalneau realitatea abstracta sau conceptual; lumea lor este facuta 

din legaturi practice si concrete si din observatie. Deci, grija lor principal este sa evite 

pierderea dimensiunii senzoriale sis a nu o diminueze cu invatarea teoretica. Dintr-un punct 

de vedere practic, copiii au nevoie sa invete sa scrie si sa citeasca, ei trebuie de asemenea sa 

invete "sa-si faca calcule" dar forta instinctului lor, asa cum ar spune  Maria Montessori, 

devine intentie numai daca este impinsa de puterea vointei si a dorintei.  

Cele cinci simturi devin un fel de ghid pentru dezvoltarea inteligentei si a skills-urilor 

manuale si sunt esentiale in acest process. Exista o relatie intre acest proces de dezvoltare a 

skills-urilor manuale  si invatarea limbii…”cand copilul spune un cuvant, se intampla asa 

pentru ca a fost invatat datorita faptului ca l-a auzit, si este stocat in memoria copilului. Dar 

copilul il foloseste pentru nevoia de moment”. Pentru a defini legatura cu simbolul “padure”. 

Scolile rurale folosesc desene si conversatia. Reprezentarea de concepte creative si manuale 

exprimate prin desene libere garanteaza faptul ca nevoile de ritmuri si nevoile psihice ale 

copiilor sunt sprijinite de un mediu confortabil, un loc unde “poti fi fericit”. Maria Montessori 

le spune astfel profesorilor la Villa Montesca si astfel intr-o propozitie ea distruge si zdruncina 

figura profesorului demodat de secol 18 "daca adultii chiar vor sa-i ajute pe copii ei insisi ar 

trebui sa-si adapteze ritmul si felul de exprimare”. Scoala este facuta de copii si pentru copii: 

si ar trebui sa se adapteze lor si nu altminteri. Dar chiar si in cel mai larg sens posibil, scoala 

este un mediul social  de invatare si nu poate fi inlocuit de altceva sau de metode alternative 

oricat de atragatoare ar fi.  

                                                      
13

 L. Bruseghin, a cura di, Cara Marietta- : lettere di Alice Hallgarten Franchetti (1901-1911), 

editore Tela umbra 
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Acest concept implica si dezbatrea asupra scolilor din taberele de romi unde accesul 

la educatie atat al copiilor cat si al adultilor se presupune ca are loc intr-un mediu natural si 

protejat. Maria Montessori si Alice Hallgarten credeau ca aceasta idée era gresita pentru ca 

daca scoala este un mediu atunci este evident ca ea trebuie sa fie a tuturor celor care fac 

parte din reteaua sociala. Din acest motiv, nu exista nici o alternativa sau scurtatura: scoala 

este scoala, punct.  

In ceea ce priveste imitatia si naturaletea eforturilor pe care le face copilul pentru a 

fi in contact cu lumea, exista si problema relatiei intre copiii roma si copiii gadjo(neromi) din 

scoli. Maria Montessori a spus ca ceea ce fac “adultii” este un stimul incurajator pentru a face 

la fel: daca copilul vede adultul facand un anumit lucru sau reactioneaza la o anumita situatie 

el/ea tinde sa imite. Ce se intampla atunci cand lumea adultilor, profesorii gadjo si parintii 

romi intra intr-un conflict cultural? 

Aceasta problema nu poate fi rezolvata folosind pur si simplu o dezbatere 

multiculturala. Vom face declaratii care nu vor avea nici o urmare iar buna intentie exprimata 

nu va opri prejudecatile.  

Maria Montessori ofera propria ei intelegere/interpretare: copiii au nevoie de un 

mediu special in care dinamica invatarii cooperante sunt atat de libere incat problema 

diversitatii cultural este rezolvata prin tendinta naturala a copiilor de a nu vedea lumea asa 

cum au spus adultii, cel putin pan ace cei din urma nu prezinta “o cadere din Eden” prin 

eliminarea tuturor prejudecatilor.  

Folosirea skilss-urilor manuale, de exemplu, ajuta copiii romi tot atat de mult cat i-a 

ajutat pe copiii taranilor deoarece “copilul care foloseste propriile sale maini are un character 

de stringer.14. 

Maria Montessori de asemenea a sustinut: “miscarea nu este numai expresia 

noastra proprie ci si un factor indispensabil pentru a construe o constiinta deoarece este 

singurul mijloc tangibil care pune sinele intr-o relatie bine definite cu realitatea externa. In 

consecinta, miscarea este o trasatura esentiala pentru construirea inteligentei care hraneste 

si traieste prin cunoasterea primita din mediul exterior”15.  

                                                      
14

 Cfr. La mente del bambino, p.155 
15

 Cfr. La mente del bambino, ibidem 
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 Deci, chiar daca conform Maria Montessori, mediul familial este “o masa de obstacole prin care 

copilul isi dezvolta apararea, si este si o masa de ajustari deformate in care el/ea devine victima 

a conditionarii”16 scoala nu poate sa creeze nimic in afara de un loc in care prin autonomie 

copilul se poate simti liber sa se exprime. Aceasta se poate realiza doar daca lucram asupra 

mediului: minimanizarea numarului de obstacole si oferirea copilului de modalitati  pentru a se 

exprima. Experimentul s-a desfasurat la  Villa Montesca si la La Casa dei Bambini: dati-le copiilor 

un loc unde cunostintele pot fi assimilate in libertate totala.  O consecinta practica a fost 

inceperea lui Montesca Calendar, lumea invatarii limbii italiene mai intai urmata de engleza si 

germane au recunoscut nevoia de a crea material de predare specifice orientate mai ales pe 

desene si observatie. Profesorii de la Villa Montesca au desfasurat o activitate complexa despre 

vreme ceranduli-se copiilor sa observe cerul si sa le descrie in desenele lor. Gradinaritul este si 

ingrijirea in general erau cateva din activitati. Mestesugari locali au fost invitati sa creeze o serie 

de obiecte pentru baieti (de ex.articole agricole pentru marimea unui copil) iar pentru fetite un 

gherghef, care inca functioneaza). In timp ce la Villa Montesca, Maria Montessori, si-a notat ca 

la Casa dei Bambini copiii au preferat obiecte mai ineresante pentru a deveni jocuri mai 

interesant.17. 

Stimulati de  Maria Montessori, copiii taranului au fost lasati liberi sa hoinareasca 

prin clasa pentru a explora acest nou mediu. Deci tranzitia de la “non-scoala” la o scoala 

potrivita. Ca urmare tranzitia de la a non-scoala la o scoala potrivita a devenit ceva 

natural/firesc. Copiii taranilor au fost lasati liber pentru a se plimba in jurul clasei sis a 

exploreze acest noul mediu.  Ca urmare tranzitia de la a non-scoala la o scoala potrivita a 

devenit ceva natural/firesc.  

Ea de asemena a afirmat ca elevii retin o dimensiune culturala foarte devreme in 

viata iar aceasta achizitie este rezultatul activitaii lor spontane care identifica un proces foarte 

creativ al sensibilitatii fata de mediu. Procesul de achizitie culturala, conform observatiilor 

facute la Casa dei Bambini si in scolile din  Montesca si Rovigliano, contrazice multe idei 

despre invatarea copilului.  

Copiii relationeaza cu obiectele pentru a acumula experienta dar pentru ei este 

foarte important folosirea lor. Aceasta descoperire a trezit interesul iar atunci cand copiii 
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 Cfr. La mente del bambino, pag 159 
17

 F. Cambi, Storia della pedagogia, ed. Laterza, 2002, Roma 
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lucreaza cu interes, repetand activitatea iar si iar, chiar si cand pot sa o faca corect, aceasta 

legatura cu obiectele este, asa cum spune Maria Montessori: “dovada ca intentia ezterioara 

este doar un stimul. Pentru ca scopul real vine dintr-un impuls interior iar legatura devine 

formativa, repetand exercitiile copiii determina o coordonare a miscarilor”.Activitatea de 

copiere este foarte importanta pentru Maria Montessori si este o cale naturala prin care copiii 

romi invata istoric sa-i imite pe adulti, de obicei parte a unei familii mari sau asezat intr-o 

ierarhie usor de recunoscut. 

Copiii gadjo (ne-romi) au o legatura diferita cu profesorul; ei recunosc 

cunoasterea/stiinta dar traiesc intr-o relatie sociala diferita pentru ca ei au fost “incredintati” 

profesorului de catre parintii lor. Deci, principal problema este mediul de studio/invatare care 

ar trebui sa stimuleze activitatea copilului, un mediu adecvat pentru sprijinirea alegerii 

temei/sarcinii cel mai bine perceputa si departe de supravegherea constanta a unui adult. Aici 

exista un alt punct care suna a critica impotriva adoptarii metodei Montessori pentru 

educarea copiilor romi. De fapt se crede ca metoda nu este in stare sa ofere un mediu adecvat 

pentru copii care déjà sunt “sub observatie” pentru ca ei nu accepta regulile neromilor= 

gadjo18. Este foarte clar ca “independenta” nu inseamna libertatea de a face ceea ce vor. Este 

o disciplina bazata pe valori impartasite si intelegerea regulilor/legilor. In consecinta, pentru 

unii este un proces cultural prea lent. De exemplu, la  Montesca Schools Alice Hallgarten este 

hotarata in ceea ce priveste regulile de igiena, dar profesorii nu le impugn. Cine nu vine la 

scoala spalat/curat nu poate frecventa lectiile dar trebuie sa mearga la lectii “suplimentare” 

de igiena. Maria Montessori insista asupra respectului si a folosirii adecvate a materialelor 

scolare: “articolele ar trebui folosite conform scopului pentru care au fost facute, ceea c 

educe la ordine; ar trebui de asemenea folosite adecvat, ceea ce duce la coordonarea 

miscarilor”. Ordinea si respectful pentru materialul scolar sprijina cresterea procesului de 

concentrare si abilitatea de a rezolva problem. Relatia profesor-copil este diferita in aceste 

scoli: profesorul nu trebuie sa laude, pedepseasca sau sa corecteze greseli asa cum au 

sustinut mai tarziu Mario Lodi si by Don Milani, conform carora relatia este foarte activa si 

continua.Profesorul trebuie sa-i ajute pe copii sa-si castige independenta; sa-i invete sa faca 

lucruri fara a cere ajutorul unui adult, atat in invatare cat si in viata de zi cu zi. In The discovery 

of the child =Descoperirea copilului(1950) Maria Montessori spune ca "Omul care actioneaza 

                                                      
18

 Kalwant Bhopal, Gypsy Travellers and Education: Changing Needs and Changing Perceptions, in 

British Journal of Educational Volume 52, Issue 1, pages 47–64, March 2004 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjes.2004.52.issue-1/issuetoc
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autonom, care castiga puterea sa din actiunile sale, care isi construieste personalitatea sa, isi 

dezvolta aptitudinile intelectuale si este perfect19". 

Pentru Maria Montessori satisfactia unui professor este sa vada cum copiii muncesc 

singuri si in acest fel achizitioneaza un grad mai mare de autonomie. Rolul profesorului este sa 

medieze intre materialele scolare si copil: de asemenea in aceste activitati reprezentative, un 

copil arata cum isi rezolva problemele independent. Stim ca Maria Montessori va inlocui 

termenul de professor cu  director. 

In dezvoltarea teoriei ei asupra materialului sensorial Maria Montessori face referire 

la  Itard si Séguin si experienta lor cu copii handicapati mintal. Tranzitia de la aceasta abordare 

senzoriala a scrierii si citirii devine ceva natural/firesc: ca un pod intre efortul fizic de a face 

litere/scrisori déjà facute si practicarea conversatiei libere cu aceeasi libertate cu care pun 

intrebari, ceea ce este o trasatura puternica in scoala lui Alice Hallgarten. Dar conversatie este 

premiza: cuvantul activeaza un proces spontan. Rezolvarea problemelor prin folosirea 

materialelor este de fapt construirea literelor si descifrarea lor. Utilizarea practicii si a 

exercitiilor senzoriale manuale in timpul dezvoltarii sensibilitatii degetelor, pregateste 

scrierea. Respingerea practicii mult raspandita de a incepe scrierea prin desenarea betigaselor 

de catre Maria Montessori, este bine cunoscuta.  Ea cunostea efortul mare pe care il depunea 

un copil pentru a schimba betigasele in cuvinte si a inteles ca mai intai copiii trebuie ajutati cu 

ajutorul materialelor senzoriale. Pregatirea se realizeaza prin educarea simturilor, prin care 

copiii aprovizionati cu mijloacele pentru dezvoltarea intelectuala pe mai departe . Obligatia de 

a educa exprimata de Maria Montessori in timpul primului Congres Pegagogic Italian tinut in  

1898 indica calea care trebuie urmata pentru a schimba procesul de predare. 

Inlaturand conceptele istoric invechite care au guvernat educatia si metodele sale 

“ceea ce vezi este un copil”, sufletul lui “care, nestingherit, actioneaza conform naturii sale”; 

din acest moment “calitatile copilului doar au licarit, pur si simplu tin de “viata” si, in 

consecinta, nu sunt rezultatul “unei metode de predare”. Alice Hallgarten si Maria Montessori 

au putut vedea/urmari copilul si noi ar trebui sa facem acelasi lucur. Idee din spatele 

procesului de invatare a copiilor romi nu este lipsirea lor de drepturile lor ca fiind pur si 

simplu “o chesiune sociala” ci consta in a vedea copilul ascuns in spatele “problemei” si nu 

doar problema.  
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 M. Montessori, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti 1987, p. 73 
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non-formal 

 Tradiția romă este 
neîncrezătoare în instituții.  Romii 
cred că educația formală nu îi 
ajută pe copii să mențină vii 
tradițiile.  

 În unele cazuri copiii romi nu 
pot asigura o prezență stabilă la 
școala sau sunt obișnuiți să 
schimbe școala 

 Copii romi pot considera 
cunoașterea propusă de școală ca 
ne-esențială și străină.  

 Crearea unui stil de învățare și 
predare care să promoveze o mai 
bună cunoaștere a culturii și 
tradițiilor rome.  

 Predarea conceptului de diversitate 

 Încurajarea diversității 

Pregătirea spațiului de 

învățare 

Implicarea părinților în 

activitățile școlii 

Comportament personal și 

prosocial  

 

Libertate și spontaneitate, 

inclusiv  îmbunătățirea 

competențelor sociale 

Stimularea folosirii emoțiilor 

Descoperire și dezvoltare 

Folosirea creativă a 

tehnologiei informației și 

comunicării 

 

 

Abilitatea de a povesti 

Citire interpretativă și 

conceptuală 

Exprimarea conceptuală în 

citire și scriere 

 

MMOODDEELL  DDIIDDAACCTTIICC  ȘȘII  PPEEDDAAGGOOGGIICC   



Scopul acestui model didactic si pedagogic este un  SET DE ACTIVITATI PEDAGOGICE si 

DIDACTICE  menite sa faca scoala mai atragatoare pentru copiii romi si familiile  lor. 

Acest set isi ia baza teoretica din cadrul educative al experimentului Montessori, dar este  re-

structurat pentru a putea lua in considerare atitudinea si nevoile copiilor romi. 

Oricum, nu trebuie considerate  “o metoda speciala” care se adreseaza unei categorii de copii 

nevoiasi. Principiul continut aici are menirea sa creeze  un spatiu de studiu pozitiv si prietenos, 

fizic si cognitive, unde toti copiii pot sa  pretuiasca “fericiriea de a invata”. 

 

 

 

 

Arhitectura Scolii  Hallgarten si Montessori 

Scopul a fost de a dezvolta intreaga personalitate a copilului iar sistemul sau se bazeaza pe 

increderea puternica in activitatea spontana a intelectului uman.  Cele trei principii primare de 

baza sunt observatia, libertatea individuala si pregatirea mediului de studiu. Aceste principii si 

modalitatile  practice  variate  de exprimare/ devin treptat parte a sistemului nostru educational. 

Salile de clasa a gradinitelor  moderne utilizeaza un mobilier potrivit marimii copilului si materiale 

didactice introduse dintai de  

Montessori. Astfel de concepte curente cum ar fi invatarea individualizata si  programe de 

intrajutorare, invatarea dirijata, ore neobisnuite, grupuri de varsta combinate, invatarea lucrului in 

grup si clase deschise, reflecta multe alte aspect  interne inca de la inceputuri.  

Parintii copiilor mici din anii  90 doresc sa stie ca, ii lasa pe copiii lor intr-un mediu  sigur, care le 

ofera tot ce este necesar pentru pregatirea lor scolara. Un mediu Montessori nu raspunde tuturor 

nevoilor mentionate mai sus dar ii invata pe copii  sa aibe atitudinea ”Eu pot s-o fac”, atitudine 

care le va asigura in viata success in toate domeniile vietii.  

Mai jos prezentam cateva din caracteristicile si beneficiile metodei  Montessori: 

 Trei ani diferenta de varsta intre copiii din clasa. Copiii mai in varsta ii invata pe cei mai 

mici, simtul comunitatii si construirea respectului de sine.  
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 Materiale autocorectoare in mediul de studiu.-copiii invata din propriile greseli pentru a 

putea lua decizia corecta versus  profesorul care sa le-o  spuna . 

  Invatarea individuala are loc in acest mediu.  - Montessori recunoaste ca fiecare copil 

invata in ritm diferit si permite aceasta dezoltare.  

 Copiii sunt tacuti daca doresc  si respectuosi fata de ceilalti. In acest mediu.  – sala de clasa  

Montessori permite copiilor sa se intoarca catre  "linistea interioara" care este o parte 

fireasca a personalitatii lor.  

 Se pune accent mai degraba pe invatarea concreta decat pe invatarea abstracta. Copiii au 

nevoie sa experimenteze concepte in modalitatea care le este “la indemana”. 

 Este un mediu care se concentreaza asupra copilului. –Toate materialele sunt la indemana 

copilului, asezate pe rafturi, la inaltimea copilului. Mesele si scaunele sunt destul de mici 

pentru copii astfel incat ei sa poata sta  confortabil in timp ce imaginile  si decoratiunile 

sunt asezate la nivelul ochilor copiilor.. 

 Munca copiilor este bucuria de a munci si de a descoperi.-Copiii sunt lideri firesti sau  

“paraziti” si sunt incantati in a primi teme noi. Interesul lor consta in munca si nu in 

produsul final.  

 Mediul  ofera un simtamant firesc de disciplina.- “regulile de baza” sau asteptarile copilului 

sunt clar stabilite si sunt aplicate de copii si de professor.  

 Mediul este “pregatit” pentru copii. –Fiecare lucru din camera are locul sau stabilit pe raft. 

Copiii sunt ordonati prin natura lor iar camera facuta in acest  fel le permite sa se dezvolte 

intr-un fel foarte pozitiv.   

 Profesorul joaca un rol foarte discret in sala de clasa. –Copiii nu sunt motivati de profesor, 

ci de nevoia de a se dezvolta.  

Articolele gasite pe rafturile din sala de clasa sunt “materiale” si nu  “jucarii”. Copiii lucreaza cu 

“materiale” si nu se joaca cu “jucarii”. Acest lucru le permite copiilor sa castige cel mai mare 

beneficiu  din mediul respectiv prin faptul ca le dau o anumita importanta,  experienta de adulti 

deoarece acestia merg la serviciul lor si “lucreaza”.  

Independenta 

"Niciodata sa nu-l ajuti pe un copil cu tema pe care el simte ca o poate rezolva" – Maria 

Montessori. 
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“Fiecare copil are nevoie de o educatie  “speciala” - Alice Hallgarten  

A fost scopul educatiei  traditionale in clasa a lui  Montessori si Hallgarten sa-l faca pe copil sa se 

simta independent si sa fie in stare sa faca el insusi lucruri. Acest lucru s-a realizat dandu-i copilului 

oportunitati. Oportunitatea de a se deplasa, de a se imbraca singur, de a alege ceea ce doreste sa 

faca si sa-i ajute pe adulti in sarcinile lor. Atunci cand copiii sunt in stare sa faca lucruri pentru ei 

insisi  exista o crestere a increderii in sine,  o crestere a respectului de sine iar ei pot sa mearga mai 

departe in viata lor.  

Observatia 

Observatia sau urmarirea unui copil este usor  de facut pentru parinti. Putem sta ore in sir  si sa-i 

privim cum se bucura copiii explorand mediul lor. Aceasta a fost metoda simpla prin care Maria 

Montessori a invatat si studiat copiii si a dezvoltat teorii privind dezvoltarea copilului. Ea a 

observat, fara idei preconcepute, si a aflat care sunt nevoile unui copil si ce anume il intereseaza. 

Observatia este de asemenea calea prin care adultii afla care sunt nevoile copiilor. De exemplu, 

daca un copil incepe sa loveasca obiectele, aceasta inseamna ca are nevoie de o activitate mai 

intrensa, asa ca dati-i o toba. Daca copiii imping lucrurile prin camera si trebuie sa mearga dar inca 

nu o pot face singuri, ajutati-i, dandu-le un carucior pe care sa-l impinga. In acest fel observatia 

poate crea armonie, poate sa satisfaca in totalitate nevoile prezente ale copilului.  

Insotirea (a insoti/a urma) copilului 

Urmarind copilul ei va vor arata ce simt nevoia sa faca, ce simt ca ar trebui sa dezvolte si in ce 

domenii ar trebui sa aibe parte de provocari. “Tinta copiilor care sunt perseverenti in munca lor la 

un obiect nu este desigur  pentru “a invata”; ei o fac dintr-un impuls interior, care trebuie 

descoperit si dezvoltat prin propriile mijloace”.– Maria Montessori. 

Din ceea ce ati observat  din actiunile copiilor, urmati-i in ceea ce simt nevoia sa faca. Daca doresc 

sa se catere, dati-le ocazia sa se catere in deplina siguranta, nu fiti prea protectori. A urma copilul 

inseamna deasemenea sa nu directionezi, sa nu le spui ce sa faca tot timpul. Da-i copilului tau 

libertatea de a alege ceea ce doreste el sau are el nevoie si lasa-l sa actioneze pe cont propriu. Nu 

le spune ce trebuie sa faca, ci mai degraba ofera-le posibilitatea de a alege oferindu-le diferite 

materiale/jucarii.Faceti un pas inapoi si urmariti ce face copilul, nu este nevoie sa interveniti tot 

http://www.dailymontessori.com/dr-maria-montessori/
http://www.dailymontessori.com/dr-maria-montessori/
http://www.dailymontessori.com/dr-maria-montessori/
http://www.dailymontessori.com/dr-maria-montessori/
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timpul in afara de cazul in care a devenit cu adevarat distrugator si se poate rani pe el sau pe 

ceilalti. Sa stii cand sa intervi este un skill pe care parintii il vor invata pe masura ce isi cunosc 

copilul si ca parinti trebuie sa stabileasca niste limite pentru copil.  

Corectarea copilului 

Copiii fac greseli. Pot sa verse ceva, sa scape mancare neintention s.a.m.d. Nu este nevoie sa 

ridicati vocea in asemenea situatii. In loc sa faceti asa, cu calm, recunoasteti greseala aproximativ 

asa “o, ai varsat apa..., hai sa luam o carpa sa o stergem”. Aceasta este o ocazie sa-i cereti copilului 

sa faca ceva practic impreuna cu dumneavoastra. Veti afla cat le place copiilor sa stearga ce au 

varsat, asa cum o fac adultii. Nu este nevoie ca in mod ostentativ sa scoateti in evidenta greseala 

copilului, exista o alta cale pentru a-i face sa inteleaga. De exemplu, cu o bavetica invatati un copil 

cum sa bea dintr-un pahar. El isi va da seama ca daca atinge prea repede paharul apa se va varsa 

pe el si va simti acest lucru. Daca ei nu pronunta corect un cuvant, nu este nevoie sa- corectati, 

este suficient sa repetati corect cuvantul. Corectarea poate sa-i faca pe copii sa nu mai incerce 

nimic de teama ca vor gresi. Copiii fac greseli iar noi trebuie sa-i invatam intr-o maniera frumoasa. 

Dandu-le copiilor libertate si putinta de a alege, sustinandu-i in alegerea lor, facandu-i sa se simta 

siguri, hranind mintile lor cercetatoare astfel incat sa poata intelege si observa nevoile lor si 

satisfacerea lor, poate fi cheia in ajutarea copiilor dumneavoastra sa-si dezvolte intregul potential.  

Mediul pregatit 

"Prima datorie a profesorului este sa urmareasca mediul de studiu, iar acest lucru  este prioritar 

fata de celelalte. Influenta sa este indirecta dar daca nu este bine facut nu vor exista rezultate 

permanente si eficiente de niciun fel, rezultate fizice, intelectuale sau spirituale”. – Maria 

Montessori.  Pregatirea mediului este o parte importanta pentru Montessori. Este legatura prin 

care un copil invata de la adulti. Spatiul trebuie sa fie conform varstei copilului, cu activitati 

stabilite pentru a fi o reusita si pentru a permite libertatea de miscare si alegere. Mediul trebuie sa 

fie  sigur pentru ca un copil sa poata explora liber. Mediul trebuie sa fie frumos si pregatit pentru 

copii astfel incat sa-i invite sa munceasca.  Atunci cand Montessori se refera la munca ca activitate 

facuta de copil multi oameni le-ar numi joaca. Joaca este munca lor si ei sunt incantati. Rolul 

adultului este de a construi mediul de studiu in care ei vor invata. Dezvoltarea copilului este deci 

dependent de mediul in care se afla iar acest mediu include si parintii.  
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Minte absorbanta 

Montessori a observat cum au invatat elevii o limba fara a fi invatati de cineva.  Asa s-a ivit ideea 

pentru “minte absorbanta”. Copiii sub varsta de trei ani nu au nevoie de lectii pentru a invata, ei 

pur si simplu absorb orice din mediu prin experimentare, facand  parte din el. In consecinta este 

important ca mediul sa fie bine facut, frumos si pozitiv deoarece copilul va absorbi acest lucru 

daca o doreste. Limba adultului este usoara iar copilul o va prelua foarte usor. Atentie la ceea ce 

spuneti in prezenta lor. Chiar daca credeti ca ei nu asculta, ei nefiind inca in stare sa se exprime, 

atunci cand vor putea, nu vei dori sa-i auzi injurandu-te. Din acest motiv nu incercati sa-i spuneti 

unui copil “NU”. Noi nu dorim sa-i auzim spunand  foarte nepoliticos “NU”. In loc de aceasta 

putem sa spunem “Stop” atunci cand vrem sa-i spunem copilului ca ceea ce a facut este gresit.  

 

 

Cadru Pedagogic si Didactic 

Schema pedagogica este impartita in trei zone referitoare la dezvoltarea independentei personale 

si sociale a copiilor.  

Conform abordarii lui  Alice si a Mariei noi trebuie sa cream un mediu de studiu  adecvat pentru a-i 

ajuta pe copii sa se exprime. Aceasta schema , urmand principiile listate mai jos, incearca sa 

raspunda la intrebarea: 

“Cum putem, in practica, sa cream acest mediu pentru copiii romi?’ 

 

PRINCIPALELE PUNCTE DE REFERINTA PEDAGOGICE: 

  Copiii romi sunt instruiti/invatati intr-o modalitate informala si nu formala. 

In societatile europene nevoia crescanda de forme din ce in ce mai eficiente de invatare (inclusiv 

studiul informal), individualizat pentru nevoile fiecarui copil, a devenit o chestiune importanta. 

Schimbarile din viata noastra , in toate domeniile, sunt atat de numeroase incat este necesar sa se 
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ajusteze modalitatea de invatare noilor conditii. Invatarea personalizata presupune invatarea 

afara, dincolo de  scoala traditionala. In paralel se schimba si paradigmele instructionale: invatarea 

si instructia sunt tot mai mult orientate catre elev si mai putin inspre dascal, in acest fel este 

ceruta o mai inalta invatare care se autoregleaza (de catre elev)(SRL). 

Scolile trebuie sa tina seama ca in  aceasta perspectiva se  implica in procesul de invatare nu numai 

timpul petrecut in scoala  ci si contextual social. Din acest motiv  este foarte strategic daca sunt 

implicati parintii romi in acest efort.  

 

 Traditia roma este diferita fata de institutii. Romii sunt convinsi ca educatia formala nu poate 

sa-i ajute pe copii sa-si pastreze vie traditia lor.  

Invatarea amintirilor  poate fi folosita pentru a sustine cultura din  scoala , ajutandu-i pe copii sa-si 

aminteasca ce au facut inainte si sa planuiasca ce vor sa faca in continuare. (Azouaou and al, 

2003). Pot de asemenea fi folositi pentru a stoca resurse personale care pot fi utile pentru intreaga 

clasa. Copiii pot fi invitati sa spuna povesti despre familia lor ca dovada pentru ceilalti, a  propriilor  

povesti. Povestirile personale si ale familiei pot facilita prezenta parintilor roma. Aceasta prezenta 

poate fi structurata, ghidata si organizata pentru a produce efectul dorit. Profesorii trebuie sa 

pregateasca clasa. Prezenta romilor nu trebuie sa fie privita ca o interventie  “exotica”  in timpul 

oreleor. Pentru a promova aceasta idee terbuie invitati  toti parintii(sau unii din ei) venind din 

culturi diferite si cu povesti diferite. In general, daca copiii au acces direct la resurse nestructurate, 

nu-i sigur ca aceasta va  duce la o invatare eficienta iar efectul nu ar  fi o perceptie pozitiva 

imediata a diversitatii. Chiar daca ei probabil  pot arata o buna crestere  a abilitatilor de invatare 

autocontrolata.  

 

 In unele cazuri copiii romi nu sunt obisnuiti cu prezenta constanta la scoala sau sunt obisnuiti 

sa o schimbe. 

Ar putea fi util pentru profesor daca se implica in educatia romilor  structurand in prealabil 

activitatile de invatare. Problema structurarii activitatilor este luata in considerare in dezbaterile 

europene din Long Life Learning=Invatare toata viata. Poate de asemenea sa usureze activitatea 



46 
 

elevilor. Unii autori iau in considerare interactionarea structurarilor ca sursa potentiala pentru 

facilitarea propriei intelegeri, atat a mediului cat si a lectiilor.  

Aceasta abordare  este vazuta ca fiind legata de procesul de autodezvoltare  vygotskian.  

Putem argumenta prin faptul ca insusirea de continuturi si contexte generate de copii si tineri dau 

impulsuri pentru dezvoltarea personala. Consideram ca este o sarcina educationala urgenta 

explorarea valorii acestor procese de insusire/abordare  in dezvoltarea copilului. Cand ne referim 

la Habermas (1995) stim ca instrumentele  ICT, sunt astazi familiare si copiilor romi, ceea ce-i face 

pe copiii romi sa se simta “egali”. Se poate simti un fel de colonialism cultural, luptand cu 

conceptul de cultura naturala foarte potrivita pentru romi. Oricum, tinem seama ca prin aceste  

instrumente ITC se poate contribui la dezvoltarea copiilor. Putem stimula critic o legatura 

“reflexiva cu lumea prin activitati de comunicare”.  

 Copiii romi pot lua in considerare cunostintele propuse de scoala ca  “straini” 

Conform ideii  lui  Vygotsky  “de proprietate a invatarii” putem profita de prezenta copiilor romi in 

clasa, pentru a mari crearea de noi cunostinte. Trebuie sa sprijinim contributia copiilor romi in 

crearea de continuturi. Poate sa ajute la perceperea procesului educativ ca fiind mai interesant si 

in viitor. 

O cale o poate reprezenta si influenta puternica a contributiei verbale a elevilor  in invatarea 

autodirectionata in continuturile propuse in fiecare zi. O trasatura unica a invatarii auto-

directionate care are loc in acest context al educatiei este colaborarea dintre elevi. Profesorii pot 

incuraja cooperarea chiar si in faza de studiu individual, rugandu-i pe elevi sa pastreze legatura 

(prin  skype  daca nu se pot intalni)declansand interactiunea pe temele de interes. Fiind implicati 

in discutii in acest context, o abordare cooperanta poate ajuta copiii romi sa ia parte la 

ele(discutii). Puteti observa ca in general elevii discuta si-si impartasesc idei in timpul studiului 

auto-directionat iar aceasta colaborare de asemenea influenteaza indirect realizarilelor prin 

contributia verbala la faza de raportare (de exemplu dau un examen). Studiile arata ca exista o 

legatura directa intre contributia orala in faza de analiza si nivelul asimilat de elevi, care nu este 

legat doar de cantitatea de studiu individual.  

 



47 
 

 Crearea unui stil de invatare si predare menit sa promoveze cunostinte mai bune despre 

cultura si traditiile roma. 

 Este posibil sa sa fie implicate parintii copiilor romi tot pentru a afla mai multe informatii si 

cunostinte despre cultura si traditiile romilor. Aceasta idee se bazeaza pe un principiu foarte 

obisnuit in teorie dar a carui practica nu este luata intordeauna in considerare in activitatile 

scolare zilnice. 

Predati diversitatea 

Imbratisand principiul diversitatii predate in scoala, tuturor li se solicita sa puna in practica 

diversitatea. Aceasta inseamna refacerea planificarii lectiilor, incurajarea activitatilor noi, mai 

diversificate ale elevilor, invitarea unor profesori “diferiti” (de exemplu profesori romi care sa 

prezinte traditiile lor). 

Comunicarea impartaseste cunostinte care pot ajuta intelegerea. Nu putem imbratisa diversitatea 

ramanand in vechile noastra tipare, credinte si idei. Creand un climat de diversitate inseamna o 

schimbare radical in modalitatea in care se desfasoara lucrurile in scoala.  

 Incurajati diversitatea 

O atitudine pozitiva fata de diversitate (in general, dar in particular se refera la romi) este 

implicarea intregului personal in activitate nu numai a profesorilor care sunt direct implicati in 

cursurile cu copiii romi. Toata scoala trebuie sa fie un “loc primitor”.  

Zonele implicate in aplicarea metodei sunt trei la numar: 

 Creativitatea si rezolvarea de probleme 

 Legatura cu familia si contextul familial 

 Scrierea si citirea 

 Creativitatea si rezolvarea de probleme 

Aceasta abordare implica urmatoarele activitati didactice: 

Libertate si spontaneitate, incluzand cresterea competentelor sociale 
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Copiii trebuie invitati sa-si aduca contributia la toate temele, prezentand temele in urma 

observatiilor facute. Nu va faceti griji asupra faptului ca nu au o prezenta continua la clasa. (Dar 

ramaneti conectati de contextul lor social). 

Invitandu-i pe copii sa observe si sa informeze apoi( ar fi util daca le-ati da niste activitati legate de 

observarea mediului in stilul calendarului Montesca (MC  a fost o activitate didactica menita sa 

stimuleze observatia, copiilor li s-a solicitat in fiecare zi sa includa niste item-uri  dupa cum cred 

ei(frunze, pietre si minerale,  etc.. ), desene ale schimbarilor din exterior (ceea ce ei observa 

inseamna schimbare din cauza anotimpului sau din cauza activitatii umane, etc...) povestiri.  

Uneori copiii romi intampina dificultate in scriere si citire si atunci profesorul ii poate ajuta 

formand grupuri mici.  

 

Stimularea folosirii emotiilor ( starnind latura rationala printr-un clic emotional) 

Se abordeaza tema printr-un clic emotional (clic emotional). Clicul  emotional  este un stimulant 

care-i ajuta pe elevi sa fie pregatiti sa accepte propriile reactii emotionale.  

Dupa stiintele neurologice, reactiile emotionale ale copiilor sunt legate de evaluarea instinctiva a 

diferitelor situatii (Saarni, Harris). Luand in considerare scala de reactii emotionale,  Goleman de 

asemenea evidenteaza faptul  conform caruia contributia lor psihologica  la mostenirea umanitatii 

provine din gradul de competitivitate necesar pentru a supravietui intr-un mediu ostil.  

Suntem obisnuiti sa consideram reactiile singulare  ca fiind strict legate de emotiile 

corespunzatoare. In unele cazuri, o implicare situationala este suficienta pentru a fi asociate 

sentimentelor personale.  

Cercetatorii scot in evident  faptul ca mai ales atunci cand situatiile propuse sunt simple si 

familiare este destul de usor pentru copii sa asocieze o anumita emotie unei anumite reactii. 

Aceasta face ca reactiile emotionale sa fie considerate o contributie la actul invatarii. Conceptele si 

amintirile asociate unor emotii specifice sunt de obicei parte a mostenirii individuale de 

cunostinte.  
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Clicul poate fi un moment in care elevii sunt condusi spre asociera emotiilor cu conceptele. Se 

poate folosi orice fel de expresie pentru clic-artistic sau conceptual-dar poate fi reprezentat si de o 

experienta exterioara sau o intalnire cu o persoana legata  de tema  predata.  

Unii autori definesc “mecanismul de declansare emotional” conceptele, emotiile, sentimentele si 

senzatiile fizice (cum ar fi mirosuri sau gusturi) care pot fi asociate cu o experienta usor neplacuta 

sau iritanta pe care a avut-o in timpul copilariei.  

Pentru a dezvolta constienţa sociala ar fi interesant sa se introduca Calendarul emotiilor. 

Calendarul emotiilor este un jurnal zilnic in care copilul poate sa noteze (sau sa deseneze ceea ce 

simte). Aceste activitati stimulatoare pot fi propuse la inceputul zilei si pot implica doar o parte din 

copii). In esenta, intrebarea la care trebuie sa raspundem este “Cum ma simt astazi?”. Copiii pot 

raspunde expunandu-si ideile  printr-o exprimare orala sau pot desena exprimandu-si in imagini 

ceea ce simt.  

 

Descoperire si dezvoltare 

Activitatea de descoperire este strict legata de observatie si poate fi definita in etape. Fiecare 

activitate de descoperire se bazeaza pe probleme. Problemele pot fi foarte eficiente daca sunt 

legate de predarea stiintelor. Rezultatul este ca elevii se obisnuiesc sa se confrunte cu fapte. Un alt 

rezultat este faptul ca elevii se obisnuiesc (mai ales cei romi) sa se gandeasca la ceea ce deja stiu 

despre tema propusa de catre profesor.  

Descoperirea etapelor principale: 

1. Copiii sunt invitati sa spuna ceea ce stiu despre tema propusa (de ex. Cum este Pamantul) 

(faptele). 

2. Copiii sunt invitati sa spuna ceea ce cred si  sa identifice problema, chiar daca sunt ganduri 

fantastice, obisnuindu-i in acest fel cu  brainstorm-ul/problematizarea  ideilor lor si sa 

formuleze ipotezele lor. 

3. Copiii sunt stimulati sa identifice ceea ce au nevoie sa invete (ce trebuie sa invete pentru a 

demonstra sau respinge ideile lor). 
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4. Copiii sunt stimulati sa  cerceteze dovezile (implicandu-i pe parintii lor si descoperind ce 

stiu ei). 

5. Este cazul sa se includa o activitate legata de diferite traditii (de ex. Care este originea 

Pamantului  in diferitele religii si crearea de mituri). Daca copiii nu stiu ei ii pot intreba pe 

parintii lor.  

Poate imbunatati atitudinea prin observatie pentru a dezvolta conceptul de experienta. 

 

Utilizarea creativa a  ICT (experimentind jocurile Wii/Move/kinect) 

Internetul si Multimedia au reconfigurat felul in care informatia este prezentata iar acest lucru ii 

implica si pe copiii romi, in consecinta invatarea –E a devenit o alternativa  reala fata de sala de 

clasa traditionala (Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004). 

Va propunem sa luati in considerare  Wee (sau alte instrumente) pentru a experimenta niste 

activitati atragatoare. Scolile pot folosi instrumentele  ICT pentru a dezvolta anumite skills-uri 

(sociale si fizice) 

 Atitudine fata de o  abordare cu teme  multiple 

 Atitudine fata de o  abordare de cooperare (utilizand jocuri strategice)  

 Legatura cu familia si contextul familial 

 

Crearea spatiului pentru studiu 

Indicatii pentru realizarea salii de clasa (crearea unui spatiu). 

Indicatii legate de regandirea spatiului - http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/  

Ideea unei atmosfere  educative, avand intentia de a educa, inspira sau sa faciliteze in orice alt fel 

invatarea, nu este ceva nou pentru aceasta structura/ arhitectura.. Aceste intentii sunt clare in 

proiectarea gradinilor zoologice, parcurilor dendrologice, si a traseelor.  

http://www.architizer.com/en_us/blog/dyn/37250/vittra/
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Conform lui Montessori, spatiul este un element foarte relevant al dezvoltarii educative. Trebuie 

sa creeze o reactie pentru: 

Inspiratie: Experienta foarte emotionanta, interes, motivatie pentru a invata despre fenomenele 

din lumea naturala si fizica.  

Explorare: Manipulare, experimentare, predictibilitate, intreband, observand, masurand cu 

intentia de a da un sens lumii naturale.  

Reflectia: Derivand principii generale, modele, facand legaturi in urma observarii ; de fapt “de a 

intelege” astfel de legaturi.  

Aplicarea: Retestând idei in situatii noi; incercand diferite lucruri.  

Facand legaturi: dand intelesuri, idei conectoare cu o identitate, cultura si cunostinte anterioare. 

Asa cum o atmosfera de studiu poate actiona ca o piatra de hotar, sustinand ideile din mediul de 

studiu, pot crea puncte nodale/decisive pentru  activitatile sociale, unde diferite grupuri sociale 

pot munci impreuna in sustinerea invatarii. Mergand in aceasta directie scoala poate oferi un loc 

atat pentru familiile cat si pentru  copiii de romi, creand experiente in care un copil  (impreuna cu 

familia sa) vin in contact cu acelasi material in doua medii sociale diferite. Este locul in care copilul 

poate fi profesor, impartasind lectiile din scoala, iar familia poate impartasi valori sociale acestor 

lectii manifestandu-si interesul si oferind propriile povesti si cunostinte.  

 

 

Implicand parintii in activitatile scolare 

Cei mai multi parinti isi doresc: 

Cei mai buni copii, cu cele mai bune rezultate in scoala, ca si in orice alt domeniu. Pentru cei mai 

multi, aceasta inseamna educatie de cel mai inalt nivel realizata intr-o institutie eficienta si sigura. 

Informatii autentice, serioase si accesibile despre ceea ce face scoala si in ce mod acest lucru ii 

afecteaza pe  copii.  
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Informatii care le spun ceva despre progresul copiilor lor, realizari si probleme. Ajutorul practic in 

identificarea cailor prin care ei  pot ajuta  invatarea si dezvoltarea  copiilor lor.  

Este acesta cazul romilor? 

Trebuie mai intai sa cream un simt al responsabilitatii, implicand intregul context social dar si 

institutiile (servicii sociale, si serviciile municipale). 

Putem promova cateva activitati cheie: 

 Grup tinta  cu toate persoanele cu responsabilitati 

 Scoaterea in evident a oportunitatii care se afla la dispozitia familiilor de romi.  

 Scoala trebuie sa se afle in central acestui proces (nu numai din punct de vedere educativ  

ci si social) 

 

Comportamentul personal si prosocialitatea  

Este un cadru teoretic, o paradigma care sustine dezvoltarea sistemului de interactiune 

interpersonal, cum ar fi cooperarea sau altruismul, centrata pe impartasirea unui interes comun si 

extrinsec in jurul caruia are loc interactiune interpersonala pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor educative comune.  

Teoria prosocialitatii reiese din studiile asupra comportamentului individual si se bazeaza pe 

cateva constatari: oamenii coopereaza nu numai pentru propriul interes ci si pentru ca ei sunt 

preocupati de bunastarea celorlalti, le pasa de normele sociale si doresc sa actioneze etic.  

Prosocialitatea la oameni, este pana la un anumit nivel o cerinta culturala, datorita formelor 

complexe de imitare a invatarii si a capacitatilor specifice de imitare care necesita anumite abilitati 

pentru a reprezenta si  dobandi  intentiile si tintele celorlalti, precum si modelele lor  de activitate.  

Un act este prosocial atunci cand nu este menit  unui interes personal ci este facut pentru 

interesul general iar prin acest act indivizii sunt constienti ca este mai bine sa stea intr-o zona unde 

regulile sunt respectate (chiar nescrise), acceptate de toti si facute pentru a asigura binele grupului 

social sau  comunitatii din care indivizii simt ca fac parte.  
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Actele prosociale pot fi definite ca: 

- ajutor fizic si psihologic; 

- impartasirea emotiilor celorlalti (empatie); 

- abordare meta- verbala fata de problemele celorlalti menita sa mareasca sentimentul de 

siguranta; 

- aparandu-i pe ceilalti impotriva unor amenintari; 

- sa ia in considerare si sa aprecieze punctele de vedere si diferentele celorlalti. 

Scrierea si citirea 

Abilitatea de a spune povesti 

Povestile dezvolta imaginatia. Dezvolta si puterea noastra de a face descrieri. Te invata sa “atragi 

audienta” , in acest fel oamenii te asculta.  

Povestile te ajuta sa-i apreciezi pe altii dar si pe tine insuti. Copiii isi descopera talente ascunse. Ei 

pot sa devina mai increzatori in sine si-si pot creste respectul de sine. Povestile ii ajuta sa-si 

dezvolte empatia pentru vietati si oameni. Ei pot invata cu adevarat care este valoarea lumii 

naturale si bucuria. Copiii romi pot fi mai motivati daca pot sa scrie propriile povestiri (pe langa 

celelalte clasice).  

Povestile ii fac pe toti copiii si-i invata si pe altii  sa rada, sa traiasca emotii. Ii fac pe copiii romi sa 

se simta ca facand parte dintr-un grup. Grupul poate avea alte proiecte, cum ar fi iesirile si vizitele. 

Povestile pot sa imbunatateasca stilul lor de viata. Prin povestiri este posibil sa fie implicati parintii 

sau alti membri ai familiei.  

Copiii pot fi invitati sa spuna o poveste unui professor, unui grup sau clasei; chiar si unei intregi 

scoli, desi pentru aceasta ei ar avea nevoie sa-si educe vocea si sa-si imbunatateasca increderea in 

sine.  

Citirea interpretatia/expresivav si conceptuala  
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Citirea conceptual  poate ajuta copiii romi sa exprime lumea lor imaginara. Ei pot fi invitati sa : 

- Spune de unde ai cules povestea:- de exemplu, o carte, un film, o persoana, viata lor de zi cu zi, 

un vis sau din imaginatie. 

- Folosind expresia fetei  pentru a arata sentimentele, caracterul, felul lor de a fi sau personalitatea 

lor, sau situatii in care s-au aflat, de exemplu timid sau distant.   

- Vorbiti  interpretand 

- Simtiti-va liber sa folositi gesturile lor. Pot de asemenea sa mimeze, gesticuleze pentru “a desena 

o poveste”, ca un tablou.  

- Luati parte la jocul pe roluri si dialoguri. 

- Folositi alte sunete, de exemplu, sunete ale manifestarilor atmosferice cum ar fi vantul sau 

ploaia; sunete intamplatoare cum ar fi exploziile sau fosnetele; sunete ale animalelor; sunete 

emotive cum ar fi oftatul, suspine, cascatul.  

- Culegeti povestiri de la familiile lor, reviste, carti, video-uri, TV, oameni, propria experienta si 

imaginatie.  

- Folositi limba lor  pentru a traduce aceleasi expresii rugandu-i pe colegi sa le repete.  

 

Exprimarea conceptuala in citire si scriere 

Povestirea poate sa ne dea referinte in ceea ce priveste imbunatatirea competentelor de scriere. 

O cale poate fi solicitarea de a scrie povestiri, foarte scurte, eventual comentarea unui desen sau 

tablou. Putem defini aceste povestiri ca fiind “povestiri de un minut”.  

Putem sa sugeram, de exemplu, sa folositi povestiri cu care copiii sunt familiarizati. Se pot 

introduce versiuni ale romilor (impreuna cu alte vesriuni deosebite) a unor povestiri foarte 

traditionale, care vin dintr-un trecut classic.  
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Ceea ce trebuie sa solicitam este conectarea exprimarii in scris cu povestirea. Profesorii nu trebuie 

sa fie descurajati daca rezultatele nu sunt foarte vizibile la inceput. Copiii romi pot sa se bucure de 

avantaje adancind legatura dintre povestire si scriere.  

Putem  lua in considerare: 

- Spectacol:  copiii mai mici, intr-o scoala sau spatiu pentru prescolari, sau sa se gandeasca la “un 

festival literar” cu prieteni si rude ca spectatori.  

- Produse:cu un software si un computer, grupuri de copii pot sa se inregistreze in timp ce 

povestesc iar apoi sa adauge efecte sonore generate de computer sau chiar sa adauge un fond 

musical. O compilare pe un CD a celor mai buni povestitori s-ar ”vinde” de asemenea.  

- Adaptarea : provocarea ii determina pe copii sa adapteze povestirile traditionale, de exemplu sa 

le transpuna intr-un context modern.  
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8. Sensul activitatii didactice “Povestire. Autobiografie. Creativitate si rezolvarea 

problemelor” 

Activitatile didactice se concentraeza asupra achizitionarii de competente sociale de baza in 

legatura cu:  

-interactionarea cu altii si intelegerea ideilor si perspectivelor lor (empatie; 

-exprimarea propriilor emotii si utilizarea lor in auto-naratiune; 

-descrierea propriei vieti interioare intr-o perspective critica si relationala.  

Obiectivul acetei activitati este: 

Sa extinda competentele sociale ale copiilor romi intr-o perspective istorica si cultural. Scopul 

ei este de asemenea sa ii ajute sa-si exprimeemotiile si ideile, sa se obisnuiasca s povesteasca 

propria istorie imbogatind in acest fel valorile universal.  

The pedagogic framework is based on the concept of an Educating Community, which 

develops and highlights the relationship between school and community; it is a learning 

environment where children develop their social and primary cultural competences. This kind 

of community is an important pedagogic asset for schools as it could become a valuable 

learning opportunity. Bringing the concept of school into the community means “making it 

part of the world of emotions and involvement” (F. Ravaglioli, Preface, in G. Dalle Fratte, 

Studio per una teoria pedagogica della comunitŕ, Armando, Roma, 1991, pp. 9-15; p. 12).  

Indivizii parte a comunitatii urmaresc proiectele lor istorice personale si pentru a le realiza ei 

au nevoie sa se identifice cu insasi comunitatea. Aceasta identificare se bazeaza pe un numar 

de comunitati cum ar fi familia, prietenii si legaturile economice, de productie, legale si 

politice in care activitatea individuala se dezvolta si se identifica. Structura comunitatii este 

creata prin interactiuni ale membrilor sai in timp ce relationeaza cu alte comunitati intr-un 

cadru mai larg si anume societatea. Poate identifica tinte “locale” care sunt valabile numai in 

insesi comunitatea deoarece ei nu pot fi universalizate, sau alte obiective care pot deveni 

comune si deaceea impartasite cu alte comunitati.  

Individul nu avea spatiu pentru pentru manevra in sensul de a proiecta putere si el/ea doreste 

doar sa urmeze linia “partidului” adica partidul urmareste idealul unei persoane care a 

renuntat la nevoile sale/ale ei deoarece in universul socialismuluibreal moral, libertatea 

intelectuala si politica nu are nici un motiv pentru a exista. “Comunitatea elaboreaza si 
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transmite cultura (cunostinte+cultura) valabile pentru fiecare individ si aici se manifesta toate 

formele de educatie si culturalizare si in consecinta este descoperit adevarul. Comunitatile au 

un rol cheie in construirea identitatii individuale, etnice, lingvistice, culturale si religioase. 

Democratia este un proces folosit de comunitati prin dialog si in cadrul unor spatii formale 

comune, defineste acele valori care permit continuarea proiectului lor istoric.  

Cele de mai sus reflecta doar gandurile lui Hamermas deoarece sustinatorii  comunitarism 

sprijina ideea ca o asemenea tinta poate fi atinsa doar printr-o scala de valori comune care 

dau un sens mai larg interactiunii personale considerata un exercitiu steril. Mai mult, 

comunitatea poate fi definita ca “educativa” deoarece oamenii tind spre minti deschise si 

intelesuri. Atunci cand relationeaza cu alte comunitati (econimic, profesional, productiv, 

politic etc.) individul incearca sa gaseasca legaturi care i-ar transforma identitatea intr-o 

naratiune coerenta.  

Pedagogia sociala evidentiaza potentialul educational si de instructive din relatiile 

interpersonal, grupurile formale si informale, autoritati si institurii sociale. Are ca scop sa 

constientizeze institutii cum ar fi familia, teritoriul, scoala, industria si serviciile sociale de 

responsabilitatile lor educative si a necesitatii cooperarii intr-un proiect educational unitar 

care sa-i includa pe indivizi, grupurile si comunitatile. Educatia se face in cadrul societatii, prin 

societate si pentru societate. Scoala reprezinta o oportunitate pentru dezvoltarea individuala. 

Pedagogia sociala arata care sunt principalele piedici care au impiedicat intotdeauna 

realizarea datoriei ei cheie. 

Cum poate pedagogia sa dezvolte sis a imbunatateasca calitatea comunicarii dintre indivizi sis 

a mareasca participarea? Ce ar trebui sa faca pentru a fi vehiculul/motorul pentru dezvoltarea 

comunitatii? Ce relatie ar trebui sa se stabileasca intre recunoastrea identitatii individuale si 

cultural si problema sporirii si dezvoltarii comunitatii conform unor linii/directive prestabilite?    

Aceste problem ne arata cum teoria pedagogica adesea ajunge sa faca compromisuri cu 

practica. In plus, ultima trebuie sa existe.Teoretizarea nu poate fi limitata la intelegerea a 

ceea ce se studiaza ci trebuie sa tinda spre implicarea ei in transformarea realitatii. De aceea 

poate fi considerata ca fiind o activitate de cercetare.  

Din punctual nostrum de vedere, pedagogia sociala favorizeaza procesele constructive ale 

comunitatii si de aceea doreste sa promoveze urmatoarele: 
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-un studiu al  proceselor dinamice ale autoeducatiei comunitatii prin activitati sociale, 

dezvoltarea Comunitatii Educationale.  

-dezvoltarea unei abordari metodologice (un model extensibil la realitati similar prin definirea 

unei serii de linii directoare). 

In consecinta, cercetarea noastra rezulta dintr-un numar de subiecte si arata cum munca unui 

pedagog este complex si stabileste noi limite. Se bazeaza pe asumarea faptului ca pedagogia 

sociala nu poate separa descrierea de evaluare: fiecare pas reprezinta o viziune asupra 

OMULUI, o judecata asupra societatii, o idee despre relatiile interpersonale.  

Pedagogia sociala incearca sa ajute acele comunitati a caror tinta este sa fie parte a societatii 

iar interventiile sale sunt legiferate == prin actiuni in cadrul grupului care doresc sa dezvolte 

individualitatea sis a accepte existent altor grupuri fiind inspirate de diferite valori.  Aceste 

grupuri au aceeasi inclinatie de a pastra conditiile care le permit sa afiseze diferentele si 

colaborarea/conlucrarea punctelor de vedere diferite asupra lumii. Deci, aceasta ramura a 

pedagogiei intretine o cetatenie active si o democratie comunitara. 

 

9. Activitatea didactica “Povestire.Autobiografie. Creativitate si rezolvarea problemelor” in 

practica.  

In psihologie, memoria este considerata un process complex prin care informatia este 

decodata si  recuperata printr-un numar de structuri si procese interactive. Prima distinctie 

semnificativa intre sistemele de memorie a fost presupusa de catre Donald Hebb: existenta a 

doua tipuri de memorie, de scurta durata si de lunga durata. Intuitia sa a fost confirmata in 

anii 60 si 70 de rezultatele studiilor empirice asupra unor deficiente de memorie la pacienti 

amnezici (Baddeley & Warrington, 1970; Shallice & Warrington, 1970). Conform primului 

model a lui Atkinson si Shiffrin (1968, 1971) memoria de scurta durata ar permite stocarea 

correct codificate a informatiilor pentru cateva minute, in timp ce memoria de lunga durata 

potential, are o capacitate nelimitata de retinere, ajungand pana la –de la cateva zile  pana la 

intreaga viata. Pe baza rezultatelor unui numar de studii neuropsihologice,  Baddeley and 

Hitch (1974) au aratat  prezenta unui alte memorii de scurta durata in subsistem, numita 

Beneficiari Copiii 6-12 
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“memoria de lucru” care ar permite stocarea si folosirea informatiei in timpul executarii 

anumitor sarcini cognitive cum ar fi intelegerea, invatarea si rationamentul. (Baddeley, 1986). 

De-a-lungul dezvoltarii modelelor memoriei de scurta durata un numar de autori au luat in 

considerare modele de sisteme de memorie multicomponentiala de lunga durata care difera 

una fata de cealalta privind  calitatea informatiilor stocate si caracteristicile procesului de 

stocare. Tulving (1972), mai ales, a fost primul autor care a recunoscut un numar mare de 

amintiri episodice care-i permite sa organizeze amintirile unor evenimente personale dintr-o 

anumita perioada a vietii. In plus, el a recunoscut de asemenea un system de memorie 

semanticaparticular, care contine reprezentari in propozitii exprimate in cuvinte sau simboluri 

scrise a unor evenimente interne sau externe, amintiri generice sau factual care si-au pierdut 

structural or de timp si spatiu si deci nu sunt associate unor episoade sau evenimente specific. 

Conform distinctiei lui Tulvig memoria episodica si semantic corespund lui “imi amintesc” si 

lui “stiu”. Studii mai recente bazate pe tehnici cerebrale neuroimagistice (Wheeler, Stuss e 

Tulving, 1997) ne arata ca memoria semantic construita de procese care functioneaza 

separate de cele care produc memoria episodica, adica memoria de sine de-a lungul timpului. 

In 1983 Tulving a desfasurat un studiu in profunzime asupra diferentelor procedurale intre 

cele doua sisteme de memorie din modelul sau, introducand si explicand un alt criteriu pebtru 

a face distinctia. Memoria episodica si semantica nu au stocate doar doua tipuri diferite de 

informatii dar si utilizeaza procese diferite de cunoastere si nivelul de constienta care 

caracterizeaza codificarea si retinerea informatiei. Conform autorului, numai memoria 

episodica implica constiinta autonoetica (analiza propriilor ganduri), adica constiinta de sine 

in timp si spatiu. Una din caracteristicile mintii umane deriva din procesele autonoetice ale 

memoriei episodice: abilitatea sa faci ceea ce Tulving si colaboratorii sai au definit ca 

Chronesthesia (calatorie mintala in timp), adica abilitatea de a fi constient de propriul trecut si 

viitor (Wheeler et al.,1997). 

In consecinta, dupa  Tulving (2001) memoria episodica nu poate fi definite numai pe baza 

continututrilor sale dar si relatie cu nivelul de constientaa evenimentului atunci cand 

memoria este codificata. Pe de alta parte, memoria semantic este legata de o forma de 

cunoastere noetica adica constiinta informatiilor si a faptelor fara nici o referinta la propria 

persoana. Squire (1987), adauga opinia sa acestei dezbateri, propunand o alta distinctia in 

cadrul sistemului de memorie de lunga durata: memoria declarativa care include atat 
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memoria episodica cate memoria semantica si intotdeauna implica amintirea constienta a 

unui eveniment. Pe de alta parte, memoria procedurala nu solicita participarea constienta in 

procesul de stocare si pastrare a amintirilor si este asociata cu toate procesele de invatare 

automata, nici constiente si nici verbale, care caracterizeaza activitatile de fiecare zi, definite 

ca “a invata cum”. Conform modelului lui Tulving  (Wheeler et al.,1997), tmemoria procedural 

implica cunostinte anoetice (inconstiente) limitate la timpul si spatial present. Sistemele de 

memorie teoretizate de Squire (1987) au continuturi diferite: memoria declarative permite 

retinerea informatiei si cunostintelor stocate anterior in timp ce memoria procedural 

furnizeaza toate informatiile necesare pentru a desfasura orice activitate (Hoerl, 1999).  

Interesul psihologiei cognitive in definirea memoriei autobiografice se opreste la primele 

diferentieri ale lui Tulving(1992) si  Squire Knowlton e Musen (1993) referitoare la stocarea 

memoriei de lunga durata. Conform lui Baddeley (1990/1992), memoria autobiografica nu 

este altceva decat o alta componenta a memoriei declarative in forma episodica si definite ca 

“abilitatea unui individ de-si aminti viata lui/a ei” (Baddeley,1990; p.12). 

In consecinta memoria autobiografica, tocmai ca si memoria episodica, permite o constiinta 

autonoetica de-a lungul constiintei de sine in timp (Bauer, Hertsgaard, & Dow, 1994). 
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CREATIVITATE SI REZOLVAREA  PROBLEMELOR  

 

 

Activitati didactice: 

a vorbi despre sine, abilitatea de “auto-narare” intr-o perspecitva istorico-crtitica 

 

Activitatile didactice se concentreaza asupra insusirii de competente sociale de baza  legate de: 

- Interactionarea cu altii si intelegerea ideilor si perspectivelor lor  (empatie) 

- Exprimandu-si propriile emotii si exprimandu-le in auto-narare 

- Descriind propria lume interioara intr-o perspectiva critica si relationala 

 

Obiectivul acestei activitati: 

Dezvoltarea competentelor copiilor romi intro perspectiva istorica  si culturala. Scopul ei este de 

asemenea sa-i ajute sa-si exprime emotiile, ideile, sa se obisnuiasca cu ideEa de relationare a propriei 

istorii cu cea a celorlalti, sporind in acest fel valorile universale. 

 
 
Cadrul pedagogic 

Comunitatea educationala 

Cadrul pedagogic se bazeaza pe conceptul de  Comunitate Educationala care dezvolta si scoate in 

evidenta relatia dintre scoala si comunitate; este un mediu de studiu in care copiii isi dezvolta 

competentele lor sociale si culturale primare. Acest tip de comunitate este un bun pedagogic important 

pentru scoli putand deveni o oportunitate valoroasa de studiu. A  aduce conceptul in scoala inseamna “a 

o face parte integranta a lumii emotionale si de participare” (F. Ravaglioli, Preface, in G. Dalle Fratte, 

Studio per una teoria pedagogica della comunità, Armando, Roma, 1991, pp. 9-15; p. 12).  

Indivizii, membri ai unei comunitati, isi urmaresc proiectele istorice personale iar pentru a le duce la bun 

sfarsit ei trebuie sa se identifice  cu insasi comunitatea. Aceasta identificare  se bazeaza pe un numar de 

comunitati cum ar fi familia, prietenii precum si relatiile economice, de productie, legale si politice in 

cadrul carora se dezvolta actiunea individului iar identitatea sa este definita. Structura comunitatii este 

creata de interactiunea dintre membri si in acelasi timp se relationeaza cu alte comunitati in cadrul mai 

larg al societatii. Ea poate identifica tinte “locale” care sunt valide numai in cadrul comunitatii  de vreme 

ce ele nu pot fi generalizate, sau alte obiective care pot fi comune si deci impartasite cu alte comunitati. 
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Individul nu are loc pentru manevre in ceea ce priveste proiectarea puterii si el/ea doreste numai sa 

urmeze linia”partidului” aceasta inseamna ca partidul urmareste idealul unei personae care a renuntat la 

nevoile ei/lui individuale de vreme ce in universul  socialismului  moral real, libertatea intelectuala si 

politica nu au de ce sa existe .  

“Comunitatea elaboreaza si transmite cultura(cunoastere+cultura) valabila pentru fiecare individ si tocmai 

aici au loc toate formele de educatie si culturalizare si in consecinta se descopera adevarul. Comunitatile 

au un rol cheie in crearea identitatii individuale, etnice, lingvistice, culturale si religioase. Democratia este 

un proces folosit de comunitati prin dialog si in cadrul unui cadru formal impartasit pentru a defini acele 

valori care permit realizarea proiectului lor istoric. 

Cele de mai sus reflecta doar gandurile lui Hamermas deoarece sustinatorii comunitarismului sprijina 

ideea conform careia o astfel de cerinta poate fi indeplinita printr-un cadru de valori comun dand un sens 

mult mai larg faptului ca interactiune personala ar putea fi un exercitiu steril.  

In plus, o comunitate poate fi definita ca “educativa” atunci cand oamenii tind spre deschidere si continut. 

Atunci cand  relationeaza cu o alta comunitate (economic, profesional, productiv, politic etc), individul 

incearca sa gaseasca legaturi care ar face identitatea sa/ei o  naratiune coerenta. 

Pedagogia sociala  subliniaza potentialul educational si de instruire intr-o relatie interpersonala, in grupuri 

formale si informale, autoritati publice si institutii sociale. Ea isi propune sa faca institutiile cum ar fi 

familia, teritoriul, scoala, industria si serviciile sociale constiente de responsabilitatile lor educationale 

precum si nevoia de cooperare intr-un proiect educational unitar care include indivizi, grupuri si 

comunitati. Educatia se face in societate, prin societate si are ca tinta societatea. Scolile sunt o 

oportunitate pentru o dezvoltarea individuala. Pedagogia sociala ne arata care sunt principalele pietre de 

incercare care au fost intotdeauna o piedica in realizarea acestei datorii cheie.  

Cum poate pedagogia sa dezvolte si sa imbunatateasca calitatea comunicarii intre indivizi si sa amplifice 

participarea lor? Ce ar trebui sa faca pentru a fi un motor  pentru dezvoltarea comunitatii? Ce fel de relatii 

ar trebui stabilite intre recunoastrea individului si identitatea culturala si cerinta pentru consolidarea si 

dezvoltarea comunitatii pe parcursul drumului stabilit? 

Aceste intrebari ne arata cum o teorie pedagogica vine sa faca compromisuri cu practica. In plus este 

necesar ca cea din urma sa existe. Teoretizarea nu poate fi limitata la a intelege ci este necesar sa tinda sa 

duca la transformarea realitatii. In consecinta poate fi considerata ca fiind o activitate de cercetare.  
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Din punctual nostru de vedere, pedagogia sociala favorizeaza procesele constructive ale comunitatii si in 

consecinta dorim sa promovam urmatoarele:  

- Un studiu al proceselor dinamice  ale  autoeducatiei comunitatii prin activitati sociale, prin dezvoltarea 

Comunitatii de Educative; 

- Dezvoltarea unei abordari metodologice (un model extensibil unor realitati similare prin definirea unor 

serii de linii directoare). 

In consecinta cercetarea noastra face  referire  la un numar de subiecte si ne arata cum munca unui 

pedagog este complexa si care stabileste  limite. Se bazeaza pe presupunerea ca pedagogia sociala este 

inutila daca nu chiar imposibila in a separa descrierea de evaluare, fiecare pas presupune o viziune a 

OMULUI, o judecare a societatii, o idee despre relatii interpersonale. 

Pedagogia sociala actioneaza pentru a ajuta acele comunitati a caror scop este de a fi parte a societatii iar 

interventiile sale sunt adoptate prin actiunile in cadrul grupurilor care doresc sa se realizeze individual si 

accepta existenta altor grupuri inspirate fiind de diferite valori. Aceste grupuri au aceeasi inclinatie de a 

pastra conditiile care sa-i permita afisarea diferentelor  si concurenta dintre puncte de vedere alternative 

ale lumii. In consecinta aceasta ramura a pedagogiei sprijina sentimentul de cetatean activ si o 

democratie comunitara.  
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Activitati 

Sa vorbim despre noi insine si lume 

 
 
Istoric/Fundal 

In psihologie memoria este considerata un process complex prin care informatia este decodificata, 

stocata si regasita printr-un numar de structuri si procese care interactioneaza.Prima distinctie 

semnificativa intre sistemele de memorie a fost emisa de Donald Hebb: existenta a doua tipuri de 

memorie, de scurta durata si de lunga durata. Intuitia sa a fost confirmata in anii 60 si 70 de rezultatele 

studiilor empirice asupra memoriei  defectuoase la un pacient amnezic (Baddeley & Warrington, 1970; 

Shallice & Warrington, 1970). Conform primului model a lui  Atkinson and Shiffrin (1968, 1971) memoria 

de scurta durata ar permite stocarea de date corect codificate pentru cateva minute, in timp ce memoria  

de lunga durata  

are o capacitate nelimitata de a pastrare, plecand de la cateva zile pana la intreaga viata. Pe baza 

rezultatului unui numar de studii neuropsihologice, Baddeley and Hitch (1974)  au aratat prezenta unui alt 

sistem de  memorie de scurta durata numita “memoria de lucru” care ar permite stocarea si folosirea 

informatiei in timpul executiei automate a unei anumite sarcini cognitive cum ar fi intelegerea, invatarea 

si rationarea (Baddeley, 1986). 

Pe langa dezvoltarea modelelor de memorie de scurta durata un numar de autori au luat in considerare 

existenta unor sisteme de memorie  de lunga durata multicomponentiale  care difera una de cealalta in 

ceea ce priveste calitatea datelor stocate si caracteristicile procesului de stocare. Tulving (1972), in mod 

deosebit, a fost primul autor care a recunoscut o memorie episodica care permite organizarea amintirilor 

privind evenimentele personale dintr-o anumita perioada a vietii. In plus el a recunoscut si un sistem de  

memorie semantica care contine reprezentari in propozitii exprimate in cuvinte sau simboluri scrise si 

evenimente externe, amintiri generice si faptice care au pierdut structurile lor de timp si spatiu si in 

consecinta nu sunt asociate unor episoade sau evenimente specifice. Conform distinctiei pe care o face 

Tulvig, memoria episodica si semantica  corespunde lui”a-si aminti” si “a sti”. Studii mai recente bazate pe 

tehnicile de neuroimagine cerebrala  (Wheeler, Stuss e Tulving, 1997) arata ca memoria semantica este 

construita de procese care functional sunt separate de cele care produc memoria episodica, adica 

memoria sinelui in timp.  In 1983 Tulvin a continuat un studiu in profunzime asupra diferentelor 

Beneficiari Copii 6-12 



65 
 

procedural functionale intre cele doua sisteme de memorie principale din modelul sau, introducand si 

explicand un alt criteriu pentru distingerea lor.  Memoria episodica si memoria semantica nu numai ca au  

stocate doua tipuri diferite de informatie dar utilizeaza doua tipuri diferite de procese de cunoastere si un  

nivel al constientei care caracterizeaza codificarea si recuperarea informatiei. Conform autorului, numai 

memoria episodica implica constienta autonoetica(analiza propriilor ganduri), adica auto-constienta in 

timp si spatiu. Una din caracteristicile principale ale  mintii omului deriva din procesele autonoetice ale 

memoriei episodice: abilitatea de a face ceea ce Tulvin si colaboratorii sai au definit ca Chronesthesia 

(calatorie a timpului mintal), adica abilitatea de a fi constient de propriul trecut sau viitor (Wheeler et 

al.,1997). 

In consecinta, conform lui Tulvig (2001) memoria episodica nu poate fi definita numai pe baza 

continuturilor sale ci si in legatura cu nivelul constientei evenimentului atunci cand memoria este 

codificata. Pe de alta parte memoria semantica este legata de o forma de cunoastere noetica care 

inseamna constienta informatiilor si faptelor fara nicio referinta la sine. 

Squire (1987), adauga opinia sa acestei dezbateri, propunand o distinctive suplimentara in cadrul 

sistemului memoriei de durata : memoria declarative care include atat memoria episodica  cat si amintiri 

semantic si intotdeauna implica amintirea constienta a unui eveniment. Pe de alta parte, memoria 

procedurala nu necesita o participare constienta in procesul de stocare si refacerea unor memorii si este 

asociata cu toate  

acele procese automate de invatare, nici constiente, nici verbale care caracterizeaza activitatile de fiecare 

zi definite ca “a invata cum”. Conform modelului lui Tulvin (Wheeler et al.,1997), memoria procedural 

implica cunoasterea anoetica (inconstient) limitata la timpul si spatial present. Sistemele de memorie 

teoretizate de Squire (1987) au continuturi diferite: memoria declarativa pemite refacerea unor informatii 

si cunostinte stocate anterior pe cand memoria procedurala furnizeaza toate informatiile necesare pentru 

a desfasura o activitate (Hoerl, 1999).  

Interesul psihologiei cognitive in definirea memoriei autobiografice se opreste la primele diferentieri ale 

lui Tulvin (1992) si Squire Knowlton e Musen (1993) referitor la stocarea memoriei de durata. Conform lui 

Baddeley (1990/1992), memoria autobiografica este un alta component deosebita a memoriei declarative 

in forma episodica si definite ca “avilitatea unui individ de a-si aminti viata ei/a lui” (Baddeley,1990; p.12). 

Deci, memoria autobiografica, ca sic ea episodica, permite o constienta autonoetica in timp in cadrul 

constientei de sine. (Bauer, Hertsgaard, & Dow, 1994). 
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Activitatea 1 

Salutul 

1.Profesorul explica importanta salutului  intr-un context  istoric si critic aratand cum sa saluti in propria 

limba si dand exemple de tipuri diferite de saluturi-formal, informal, dragastos, afectuos, de la egal la 

egal, argou etc. 

2. Copiilor li se cere apoi sa explice cum pot fi associate saluturile  “Povesti despre intalniri”. Aceasta 

scurta naratiune poate fi scrisa, descrisa oral sau facuta in format MP3. 

3. Copiii romi vor explica apoi colegilor lor (cu ajutorul profesorului  instruit anterior) cum sa salute in 

romani  precum si diferentele dintre diferitele expresii folosite. Ei vor explica deasemenea cum pot fi 

asociate saluturile “Povestilor despre intalniri”.  

 

4. Toate aceste expresii despre salut sunt scrise pe postere atarnate pe peretii clasei.  

In fiecare zi, pentru aproximativ o saptamana, un student va alege expresia de pe lista de pe poster care 

urmeaza a fi folosita. Cuvantul folosit-“salutul de azi”-va fi asezat in capul listei. In acea zi toata lumea va 

folosi acel cuvant  romani  de salut specific. Profesorii ar putea adauga listei alte cuvinte/expresii de salut 

ale altor culturi prezente la ora.  
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Activitatea 2 
De unde vin: biografie 

(Aceasta activitate poate fi facuta si cu elevi de scoala generala) 

1. Profesorul explica ce inseamna o biografie si vor  scrie o biografie. Aceasta activitate se bazeaza pe 

teoria constructiei narative a lui  Jerome Bruner. “Prin naratiunea noastra noi construim o imagine a 

noastra; prin naratiune o cultura ofera membrilor sai modele de construire a unei identitati precum si 

abilitatea de a actiona.“. 

2. Copiii din scolile elementare vor fi numiti”povestitori” in timp ce cei de la scolile generale vor fi numiti 

“biografi” si lor li se va cere sa povesteasca amanuntit in scris.  

3. Profesorul alege o poveste din propria familie si le-o spune elevilor.  

4.Prima versiune a acestei povestiri va fi biografica iar scopul ei este sa:  

-Contextualizati naratiunea intr-un cadru istoric(daca este diferit fata de timpul prezent). 

-Adaugati contextului narativ emotiile simtite in timpul intalnirii cu protagonistul biografiei.  

4.Elevii vor fi invitati sa faca acelasi lucru:identificati un membru al familiei sau o povestire a familiei si 

definiti contextul lor istoric. Profesorul va actiona ca  mediator si-i va asista pe elevii romi in descrierea 

lumii lor. 

Etape ale naratiunii: 

1- Definirea protagonistului (descrierea fizica si a caracterului) 
2- Definirea locatiei (unde a locuit sau locuieste protagonistul) 
3- Definirea contextului istoric si social(viata protagonistului) 
4- Definirea instrumentelor descriptive (fotografii, video-uri, muzica si imagini legate de lumea 
protagonistului-unde el/ea traieste precum si obiceiurile lui/ei) 
5- Definirea limbii (cuvintele/expresiile protagonistului de salut si exprimarea sentimetelor sale/ei) 
6- Definirea surselor (povestiri despre alti  membri ai  familiei  sau alti oameni, stiri, articole, internet, etc. 

Aceasta activitate isi propane sa defineasca  legatura dintre povestire si viata naratorului si ar trebui sa se 

refere la originea elevilor romi si a elevilor ne-romi. 
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Activitatea 3 

A povesti si definirea  diferentelor 

(Aceasta activitate se adreseaza atat elevilor de scoala elementara cat si celor de scoala generala) 

Bruner sustine ca daca un individ poate folosi in totalitate abilitatea ei/a lui pentru a defini diferentele si 

particularitatile obiectelor care il/o  inconjoara (cum ar fi toate nuantele de culori) el/ea ar fi coplesit de 

complexitatea mediului inconjurator.:”Abilitatea indivizilor de a categorisi este solutia pentru acest 

paradox care rezulta din abilitatea de a discrimina, care, daca este in totalitate folosita, ne-ar face sclavii  

particularului”. 

Prin categorizare un individ are o perspectiva echivalenta asupra lucrurilor care pot fi definite ca fiind 

diferite. In acest fel, prin limitarea dimensiunii experientei ei/a lui si prin folosirea puterii de definire doar 

pentru acele elemente pentru care el/ea manifesta interes.  

In consecinta categorisirea poate fi definita ca fiind un exercitiu pentru a inventa, un proces  prin care un 

individ si-a insusit skils-urile pentru a putea folosi astfel de categorii fara niciun alt studiu  suplimentar 

(adica anumite cladiri sunt categorisite ca fiind case, altele ca fiind garaje) 

In consecinta categoriile devin unelte pentru o utilizare ulterioara:invatarea si adaptarea lapropriul mediu 

inconjurator. Procesele de baza ale categorisirii sunt intotdeauna aceleasi chiar  daca ele sunt dezvoltate 

in momente diferite(categorisire perceptiva si conceptuala). 

 “Atunci cand facem categorisiri, de obicei incercam sa gasim acele elemente definitorii care identifica un 

evenimet/fapt cel  mai precis si cel mai  rapid. Acest proces este esential pentru viata”. 

1. Studentii sunt solicitati sa defineasca trei sau maximum cinci fapte pe care ei le considera importante 

(nu oameni sau sentimente ci obiecte sau fapte cum ar fi televizorul sau privitul la televizor, propria pisica 

sau plimbarea cainelui, caminul sau a sta acasa, o intamplare cum ar fi vizitarea unei rude de Craciun etc.). 

Toti elevii, inclusiv copiii romi au libertatea sa aleaga orice intamplare. 

2.  Odata ce aceste obiecte sau intamplari au fost categorisite ei le vor descrie pe un card /fisa indicand 

ce inseamna fiecare categorie pentru ei precum si diferenta dintre punctele lor de vedere  si punctul de 

vedere al altora care nu fac parte din grup (de ex. Mie imi place TV pentru ca ma invata multe lucruri  
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interesante; fratele crede ca este relaxant). 

Cat este de sofisticaat si nivelul de complexitate al raspunsurilor este legat de varsta elevilor si de 

abilitatea lor de a  exprima ceea ce isi imaginaeza. Daca studentiiintampina o greutate in scriere (cum ar fi 

in cazul copiilor din primele doua clase elementare) profesorul poate sa le solicite sa se exprime prin 

desene si sa-i ajute sa scrie cele mai relevante propozitii intr-o maniera simpla. 

 Categorizarea ar trebui sa urmeze niste pasi prestabiliti, la definirea biografiei,  asa cum este prezentat 

mai jos: 

1. Categorizarea:ce este important pentru mine este discutia cu fratele meu. 

2. Definirea motivatiei:este important pentru ca ...  

3. Descrierea motivului si referinte autobiografice: imi amintesc ca atunci cand vorbeam cu fratele meu el 
mi-a explicat cum sa-mi fac prieteni printre baietii mai mari. 

Concluzii: 

Stadiul final al acestei activitati este comparatia dintre obiecte sau fapte care su fost categorisite. 

Identificarea acestor categorii ar trebui sa duca la o dezbatere despre cele mai multe fapte identificate de 

catre elevi si diferitele si posibilile lor motivatii care pot duce la conflicte.  
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Activitea 4  
Exista o solutie pentru fiecare problema 

Aceasta este o activitate pentru  rezolvarea unei probleme. 

Termenul  PBL este unul controversat. De obicei se refera la o serie de strategii de invatare/predare 

concentrate asupra  celui care invata si se bazeaza pe solutia unei probleme  reale. Oricum ea se poate 

referi si la un set de activitati pedagogice constructive numite Proiect Bazat pe Invatare. De aceea este 

important sa facem distinctia intre cele doua abordari pentru a intelege care activitati ar putea fi 

introduse efficient in scoli. Problem Based Learning= Invatarea bazata pe Probleme- poate fi definita ca 

fiind o serie de activitati pedagogice si experimentale concentrate asupra rezolvarii unor probleme. 

Aceasta abordare a fost experimentata pentru prima data la sfarsitul anilor  1960  prin programul scoala  

medicala  de la  

McMaster University (Canada) prin simularea si construirea solutiei pentru unor cazuri clinice  reale   

(Barrows e Tamblyn, 1980).  In acelasi timp in SUA , alte experimente din acest domeniu au implicat legea, 

scoli economice si de arhitectura (Williams, 1992),introducand curriculei lor studiul de caz. Primele 

aplicatii in didactice scolare (in clasa a doua din scolile elementare) in matematici si stiinte (Stepian et al., 

1993). Prima definitie data de Barrows pentru  PBL (1986-1992) descrie aceasta metoda  ca fiind 

“abordarea comprehensiva  a educatiei” scotand  in evident cum aceasta perspectiva  asupra invatarii 

este “rezultatul unui process care duce la  intelegerea solutiei  pentru o problema”. In plus, Schmidt 

(1993)  

adauga faptul ca o metoda de predare orientata  spre PBL ar trebui structurata  pe cunostintele  déjà 

dobandite,  necesare pentru analiza problemei initiale, pentru cercetarea noilor informatii, pentru 

restructurarea cunostintelor impartasite studentilor si pentru procesarea retelelor sistematice de noi 

sensuri/intelesuri. Invatarea ar trebui contextualizata si structurata pe  constructia sociala a cunoasterii si 

curiozitatii, pe descoperirile imparatasite si pe descrierea noilor probleme. Savery and Duffy (1995) sustin 

in studiile lor ca bazele PBL sunt parte integranta a unui model de invatare: obiectivele invatarii ar trebui 

sa fie legate de problem  reale sau de probleme  recunoscute ca fiind reale; ar trebui sa genereze alte 

probleme; problemele ar trebui prezentate inainte de activarea cunostintelor anterioare; profesorii ar 

trebui sa fie intermediari  la un nivel metacognitiv; invatarea cooperanta  ar trebui  sa reprezinte “o 

componenta critica” in abordarea PBL. (Mario Rotta). 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/McMaster_University
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Activitea 5 

Aceasta activitate are menirea de a ajuta dezvoltarea de competente de rezolvare de probleme mai ales 

in ceea ce priveste insusirea analizei critice a unei probleme. Profesorii ar trebui sa-i asiste si sa-i indemne  

pe elevi sa defineasca  procesul analitic pe langa speculatie. 

In cazul copiilor  roma este important sa se inceapa prin a defini problemele specifice. 

Clasa, impreuna cu profesorul/intermediarul va defini problema  care ar trebui sa fie de complexitate 

variabila dar si structurata pe un model uniform. 

Acest model, desi simplificat, va urma structura generala a  PBL. 

Este important ca in timpul procesului de invatare elevii  romi sa participe in mod activ. Pentru aceia care 

sunt familiarizati cu modelele traditionale de invatare PBL li se va parea foarte simplu. Pentru o evaluare 

corecta a acestei activitati profesorii ar trebui sa tina seama de faptul ca  obiectivul final este valorificarea 

si promovarea implicarii acelor sensibilitati  culturale care  in mod normal sunt mai rare. 

Pasul  A – Definirea  problemei –problema  ar  trebui sa fie cat mai  putin abstracta  si sa aibe o conotatie 

stiintifica, chiar si superficial. Nivelul de complexitate trebuie sa existe conform  tipului de abordare de 

catre elevii romi. Oricum, problema trebuie sa fie:  

1.rezultatul unui effort unit ; 

2.real si legat de viata de zi cu zi. 

Pasulp  B – Copiii vor fi impartiti in doua grupe (numar recomandat 5-7 elevi in fiecare grupa). Elevii romi 

vor fi repartizati in toate grupele chiar daca motivatia si organizarea ar putea sugera ca ei ar trebui  

repartizati toti intr-o grupa ( si mai bine cu copii apartinand altor grupuri etnice). 

Problemele pot varia de la un grup la altul.  

Exemple:  Cum se formeaza condensarea pe ferestre? Cum sunt capabile anumite specii de animale sa 

respire sub apa? De ce fierbe apa? Cum polueaza automobilele aerul pe care-l respiram?   

Discutii si definirea muncii in grup si atribuirea rolurilor. 
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Rolurile se pot schimba si nu urmeaza un model. De obicei in fiecare grup exista  cel putin trei roluri 

principale: coordonator (sau sef om de stiinta), compilator (care scrie un scurt raport), secretar 

(responsabil pentru organizare).   

Pasul C –Dezbateti pentru a evalua ce “stie déjà” grupul despre subiect si stabilirea unei retele de 

informatii pentru rezolvarea problemei.    

Profesorul va usura procesul de documentare care va fi  facut in timpul activitatilor de atelier sau prin 

cercetare pe internet sau interviuri cu “expertii”.  

Pasul D – Prezentarea unui  raport  final  in care se descrie cum a fost rezolvata problema. Recomandam 

sustinerea si motivarea copiilor de romi oferindu-le ori de cate ori este posibil, un spatiu pentru aputea a 

relationa cu grupul si cu scoala ca un tot. Prezentarea poate de asemenea fi facuta public si ar trebui sa 

participe parinti daca este posibil precum si restul scolii (sau cel putin al clasei).  
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SCRIEREA SI CITIREA 

 
Activitati didactice 

  
 
I. Scopurile activitatilor sunt:  

- abilitatea de a vorbi si comunica, abilitatea de a vorbi corect si abilitatea de a asculta si 

intelege semnificatia limbii vorbite;  

- dezvoltarea vocabularului pentru a fi  inteles nu numai de catre propria familie dar si de 

alti membri ai comunitatii.  

-  interactionarea cu altii si intelegerea ideilor  si perspectivelor lor.  

II . Contextul psiho-pedagogic 

Invatarea  vorbirii  este una dincele mai importante realizari ale primei copilarii. Noi instrumente 

ale vorbirii inseamna noi oportunitati pentru intelegerea sociala, pentru cunoasterea lumii si pentru 

impartasirea experientei, placerilor si a nevoilor.  Cei mai multi copii incep sa vorbeasca in timpul 

celui de al doilea an de viata  iar la doi ani se presupune ca ar cunoaste cel putin 50 de cuvinte pe 

care le pot combina in propozitii scurte (Rescorla, 1989). Cand volumul vocabularului ajunge la 200 

de cuvinte, rata invatarii cuvintelor creste dramatic iar cuvinte cu functie gramatica cum ar fi 

articolele si prepozitiile apar din ce in ce mai frecvent (Bates and Goodman, 1997). In timpul anilor 

prescolari tiparele de propozitii devin din ce in ce mai complexe iar vocabularul se diversifica pentru 

a include termeni relationali care exprima notiuni de marime, locatie, cantitate si timp (Clark, 

1993). La varsta intre 4 si 6 ani cei mai multi copii si-au insusit gramatica de baza a propozitiei  

(Paul, 1981). Din acel moment copiii invata sa utilizeze limba mai eficient si mai efectiv. Ei 

deasemenea invata cum sa creeze unitati cum ar fi o conversatie sau o naratiune (Owens, 2001). 

Desi exista diferente individuale in ritmul de dezvoltare, secventialitatea in care apar diferite forme 

este foarte predictibila atat in cat si  de-alungul etapelor (Crystal, Fletcher & Garman, 1976). 

 

III. Obiective : Pentru  a impartasi  skills-urile de scriere si citire printr-o abordare senzoriala, prin 

munca cu material concret. Citirea si scrierea sunt pregatite indirect prin jocuri pentru citire cu 

cuvinte, exercitii simple de gramatica.  
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IV. Contextul in care aplicam metoda si eficienata sa . 

Exista un consens cu privire la faptul ca dezvoltarea unui curs de limba reflecta interactionarea 

unor factori din cel putin cinci domenii: social, perceptual, procesarea cognitiva, conceptual si 

lingvistic. Teoreticienii fac diferentieri in accentul si gradul hotararii pentru un domeniu dat, dar 

cei mai multi ar sustine ca fiecare este relevant. Exista un important corp de cercetatori care sustin 

punctul de vedere ca invatarea limbii este influentata de multe aspecte ale experientei si 

capacitatii umane. Mediul lingvistic influenteaza invatarea limbii. La varsta dintre unu si trei ani, 

copiii provenind din familii cu un inalt “profesionalism” au auzit aproape de trei ori mai multe 

cuvinte pe saptamana decat copiii care provin din familii cu o “avere” verbala saraca. Informatii 

longitudinale ne arata ca aspecte ale acestei limbi parentale timpurii prevad  un castig de limba la 

varsta de noua ani (Hart & Risley, 1995). 

 

Un exercitiu de analiza fonetica solicita elaborarea de propozitii, specificarea numarului de cuvinte 

dintr-o propozitie simpla, izolarea cuvintelor din propozitii specificand pozitia lor in context, 

despartirea cuvintelor in silabe, identificarea sunetelor din silabe si pronuntarea lor corecta.  
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Activitatea 1 

Sunt parintele copilului meu 

 

Grupul tinta : elevi intre intre 6 – 9 ani. 
 

Pasul 1 : Profesorul ii invita pe parinti la scoala si le arata aceasta activitate: Obiectivul nostru este 

implicarea parintilor si cum sa-i convingem sa vina la scoala; cunoasterea  mediului familial pentru 

a fi acceptat si integrat in comunitate.  

 

Pasul 2 : Timp de o saptamana, sub indrumarea parintelui si a profesorului elevii vor cauta 

material cum ar fi: fotografii de familie, arborele  genealogic al familiei, obiecte folosite in profesia 

parintilor lor, alte fotografii ale lor. 

  

Pasul 3 :Fiecare elev va face prezentarea in diferite feluri cu ajutorul materialelor familiei.  

 

Pasul 4 : Materialele folosite vor forma o expozitie prezentata timp de o luna in clasa. Copiii si 

parintii vor vedea expozitia.  

 

Concluzii: Elevii vor descoperi faptul ca desi ei vin din medii diferite, in unele situatii ei au aceleasi 

sentimente si preocupari.  
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Activitatea 2 

Prieteni noi 

 

Grupul tinta : Copii cu varsta intre  6 – 7 ani. 

 

Pasul 1 : Profesorul le va cere copiilor sa aduca de acasa ata si  bile colorate sau margele. 

Profesorul va pune pe un flipchart 2 portrete ale  unui baiat si  unei fete.  

 

Pasul 2 :  Li se solicita copiilor sa insire margelele astfel incat sa obtina litera   Ş ( din margelele 

albastre `, Ţ (din margelele verzi) si J  (din margelele rosii) .  Ei pronunta consoanele dupa ce le-au  

recunoscut. Profesorul are si cartonase cu nume care contin consoane ( Dragoş, Ionuţ, Steluţa si 

Nuşa ) . Copiii trebuie sa dea fiecarui portret un nume; dar numele trebuie sa contina litera  Ş . Ei 

aleg – Nuşa pentru fata, Dragoş pentru baiat. 

 

Pasul 3 : Doi copii romi sunt rugati sa vina in fata clasei si sa imagineze o conversatie intre Nuşa si 

Dragoş. 

Concluzie: In acest fel ei pot pronunta consoanele. 
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Activitatea 3 

Fructe si legume  

 
Grupul tinta : Copii cu varsta intre  6 – 7 ani. 

 Pasul 1 : Profesorii aduc in clasa un cos cu fructe si legume. 

 Pasul 2 :  Copiii sunt asezati in cerc.  

  Profesorul ia un fruct din cos si intreaba un copil numele fructului iar cu ultimul sunet al 

cuvantului sa numeasca un alt fruct sau leguma din cos.  

De exemplu profesorul ia din cos o varza iar copiii trebuie sa identifice vanata din cos 

s.a.m.d.  (varza=cabage- e ultimul sunet; vanata=eggplant incepe cu e). 

 

Pasul 3 :   Dupa ce identifica toate fructele si legumele din cos, copiii romi sunt solicitati sa 

prezinte pentru ce sunt folosite diferitele fructe si legume.  

 

Concluzie: aceasta ii ajuta sa nu adauge un alt sunet la sfarsitul cuvantului. 

 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
 
 

Activitatea 4 

Examinarea/Recunoasterea silabelor 

 
Grupul tinta : Copii cu varsta intre  6 – 7 ani. 

Pasul 1 : Avem in clasa un dulapior cu jucarii. Copiii sunt solicitati sa mearga la dulapior si sa aleaga 

o jucarie . 

 

Pasul 2 :  Ei stau pe covor in semicerc. Cand se intoarce un copil cu o jucarie in mana, el incearca sa 

pronunte cuvantul (numele jucariei) si sa silabiliseasca  numele jucariei. Apoi copiii silabisesc 

acelasi cuvant.  

 

Pasul 3 :   Dupa ce copiii silabisesc toate numele jucariilor profesorul pune un CD cu un cantec  ( ,, 

Trenu“ ). Copiii asculta dintai iar apoi incearca sa silabiseasca cuvintele cantecului cu ajutorul 

profesorului.  

Concluzii: copiii se joaca si canta si  in acelasi timp identifica silabele cuvintelor care sunt clar 

articulate si articuleaza de asemenea sunetele si silabele in cuvinte.  
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Activitatea 5 

Jocul cu termeni 

 
Grupul tinta : Elevi cu varsta intre  7-8  ani. 

 
Pasul 1:  Profesorul aduce in clasa cartonase cu cuvinte. Obiectivul este ordonarea cuvintelor intr-

o propozitie si sa fie constienti de spatiile dintre cuvintele  in scris (distanta dintre cuvinte). 

  

Pasul 2: Copiii lucreaza pe grupe. Ei primesc de la professor fraze/propozitii. Sunt solicitati sa 

decupeze cuvintele din fraza/propozitie, sa amestece cuvintele si apoi sa incerce sa formeze din 

nou fraza/propozitia . Profesorul ii ajuta.  

Pasul 3: Ei scriu propozitiile pe primul tip de caiet precum sip pe e tabla.  

Concluzii: Aceasta activitate ajuta copiii sa selecteze cuvintele si sa fie constienti  de spatiul dintre 

cuvinte.  

 
Concluzie:       Mediul din scoala reflecta o noua etapa a dezvoltarii si ofera:  

- Integrarea stiintelor; geografie,istorie history, limba si artele care dezvolta imaginatia si 

abilitatea copilului de abstractizare la varsta lui;  

- Prezentarea cunostintelor ca parte a unei mari naratiuni care vorbeste despre originea 

pamantului, a vietii, a comunitatilor umane si a istoriei moderne, intotdeauna in contextul 

vietii ca un intreg. Prezentarea limbajului stiintific din biologie, georgrafie, zoologie ii da 

copilului informatia organizata si-i respecta inteligenta si curiozitatea.  

- Povestiri care ofera o imagine generala cum ar fi “Marile Lectii” care sunt organizatoare si 

constitutive.  “Marile Lectii” spun istoria vietii si dezvoltarii civilizatiilor.   

- Seturi de  imagini, cronologii si alte material ajuta copilul sa-si formeze o baza lingvistica. 

- Profesorii au o inalta calificare ceea ce  ii face capabili sa integreze predarea unui obiecte de studiu 

nu separate ci ca parte integranta a unei traditii intelectuale.  

- Stimularea cercetarii (nu in scoala), initiate de elevi si condusa de profesori. Elevii sunt 

incurajatisa puna intrebari, sa-si dezvolte cunostintele, sa observe.  
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Domeniu Relatia cu parintii si cadrul familial 

 
 
Crearea unui mediu pentru studiu 

Mediul de studiu trebuie sa fie atragator, simplu si usor accesibil pentru copii: o masa  si un scaun 

ergonomic, spatiu pentru joaca, material si jocuri usor accesibile. Materialele si jocurile pentru 

studiu ar trebui sa fie expuse la inaltimea copilului astfel incat copilul sa poata alege si lua 

independent  obiectele. Daca jocurile si materialele de studiu sunt inchise in cutii, trebuie sa se 

aibe in vedere siguranta copilului-cutiile trebuie sa poata fi usor  si in siguranta deschise.  

FOTO (unitati de masura in cutii)      

 

Clasa ar trebui decorata cu desene si material metodice alese cu mare grija, care sa incurajeze 

copilul sa exploreze lumea din jurul sau. Mediul de studiu trebuie sa fie potrivit nivelului de 

dezvoltare si nevoilor copiilor. Materialele pentru studiu ar trebui sa incurajeze curiozitatea si 

dezvoltarea skills-urilor si  aptitudinilor copilului. Intr-o clasa Montessori se acorda mare grija si se 

face mare efort pentru a crea un mediu frumos, ordonat, calm in care activitati pentru studiu de o 

mare varietate , la indemana si pregatite pentru a fi folosite, toate pentru a atrage interesul 

tanarului studios. Copiii sunt liberi in alegerea lor, liberi sa faca orice activitate in propriul lor ritm, 

Sunt incurajati sa experimenteze o combinative intre libertate si autodisciplina, asa cum le-o 

impune mediul. Inainte de varsta de sase ani, un copil invata din contactul direct cu mediul cu 

ajutorul tuturor simturilor si prin miscare; copilul pur si simplu absoarbe ceea ce exista in mediu. 

Un mediu  cu materiale alese cu grija il face pe copil sa munceasca, sa se concentreze si-i aduce 

bucurie. Un mediu haotic, aglomerat poate cauza stres si poate duce la risipirea energiei copilului.  

Ora cercului – acestea sunt adunari zilnice ale intregii clase si au loc la inceputul zilei. O ora si un 

loc, care este  potrivit in mod deosebit  cu dezvoltarea skills-urilor sociale , este foarte important 

atunci cand se lucreaza cu copii romi. Fiecare dimineata incepe cu servirea unui ceai-profesorul 

fierbe apa, copiii aduc cestile si linguritele lor. Cand se serveste ceaiul, se servesc prajiturele si 

tartine. Dup ace s-a baut impreuna ceaiul, copiii sunt incurajati sa faca ei ordine. Copiii romi sunt 
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incantati sa faca ei insisi ordine pentru ei. Copiilor romi le place sa aiba grija de mediul lor de 

studiu-sa curete mesele si tabla, sa ude florile, sa aibe grija de materialul lor de studiu. Clasa are 

“un colt verde” unde copiii sunt incantati sa aiba grija de plante.  

FOTO  (Copiii sunt incantati sa invete cum sa lege un siret de pantof)   

                         

 

Mediul de studiu il incurajeaza pe copil sa invete independent. Copiilor le place sa invete cum sa 

lege un siret de pantof pentru ca ei gasesc aceasta activitate interesanta si utila. Pe langa 

activitatile individuale, un loc important il ocupa activitatile de grup-un covor si o perna sunt 

folosite ca o masura pentru motivare si incurajare a auto-disciplinei. Copiilor le place sa asculte 

basme si povesti cand au posibilitatea sa stea jos au sa stea intinsi pe un covor.  Povestile trebuie 

citite in limba romani si traduse in limba lituaniana. Aceasta activitate ii incurajeaza pe copii sa 

asculte si sa-i  auda pe alti oameni vorbind, sa inteleaga ceea ce se spune. Lucrul cu limba include 

dezvoltarea limbii orale, dramatizari creative si literatura pentru copii. O activitate importanta 

pentru invatrea limbii este invatarea de cantece si poezii, pregatirea pentru diferite festivaluri. 

Copiilor romi le place de asemenea sa joace diferite jocuri active de grup.  

FOTO (citirea basmelor pe un covoras si o perna)                         

  

 

In cadrul unui mediu Montessori , copiii progreseaza in propriul ritm, trec la nivelul urmator in 

fiecare domeniu de studiu atunci cand sunt pregatiti sa o faca. In timp ce copilul traieste intr-o 

comunitate mai mare de copii, fiecare elev este privit ca un univers de sine statator. In procesul 

alegere independent si de a explora concepte pe cont propriu, copiii  Montessori isi construiesc 
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sensul propriei identitati si o judecata proprie a binelui si a raului. Educatorii Montessori dezvolta 

deliberat nu numai modele adecvate/potrivite de conduita si politete, dar ei cauta sa le insufle 

valorile de baza care trebuie sa existe in personalitatea copilului. Aceste valori includ repectul de 

sine,acceptarea unicitatii si demnitatii fiecarei persoane  pe care o intalnim, amabilitatea, linistea, 

compasiunea, empatia, onoarea, responsabilitatea individuala si curajul de a vorbi din inima.  

Copiii se bucura de o libertate de miscare si alegere considerabile. Oricum libertatea lor exista in 

limite stabilite cu deosebita grija privind comportamentul lor. Ei sunt liberi sa faca orice conform 

regulilor de baza ale comunitatii, dar corectati ferm si prompt daca depasesc aceste limite. Inainte 

de a introduce o jucarie noua sau un material nou de studiu, regulile de utilizare trebuie introduse.  

FOTO (Covoras cu  LEGO)   

    

 

Pentru copiii romi este foarte grue s respecte o regula care nu le permite sa vorbeasca toti odata. 

Copiii trebuie sa astepte ca prietenii lor sa termine de vorbit si sa vorbeasca numai cand ceilalti 

tac. La inceputul fiecarei ore li se aminteste copiilor ca trebuie sa astepte pana le vine randul sa 

vorbeasca, ca in timpul orei ei ar trebui sa fie tacuti si sa nu-i deranjeze pe ceilalti. Se introduc alte 

reguli in procesul de invatare. Le ia timp copiilor pana adopta regulile-autodisciplina nu apare 

imediat. Din practica noastra stim ca pentru adoptarea unor reguli este nevoie de 2-3 luni pana ce 

acestea au devenit norma. Metodele Montessori trebuie  adoptate de catre toate partile  

participante- daca un educator nu respecta regula, copiii sunt incurajati sa spuna acest lucru si sa 

incurajeze adultul sa  nu mai aibe acel comportament. In acest fel copiii sunt imputerniciti sa-si 

asume o responsabilitate in mediul si procesul  lor de invatare. Tanarul care infrunta lumea de 

maine, inarmat cu incredere in sine si auto-disciplina va avea pe departe mai mult succes si va fi 

mai fericit. Ei vor fi pregatiti sa se confrunte cu orice provocare pe care “lumea adevarata” i-o va 

oferi.  

Implicarea parintilor in activitatile de invatare   

Instructorii Montessori au sansa unica sa fie educatori atat ai parintilor cat si ai elevilor. Merita 

acest lucru daca ne gandim ca astfel elevul  castiga cu atat mai mult din experienta Montessori 
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fiind sprijinit nu numai de catre scoala dar si acasa. Principiul de baza al metodei  Montessori este 

implicarea parintilor prin intermediul copiilor lor. Parintii sunt educati si implicati in educatia 

copiilor lor prin copiii lor. In plus, atunci cand se lucreaza cu parinti de romi, o atentie speciala 

trebuie acordata comunicarii individuale intre pedagogi si parinti in locul activitatii de grup, cum ar 

fi intalnirile cu parintii.  

 

Activitati pentru implicarea parintilor: 

I. Contactul individual constant cu fiecare parinte, inclusiv vizitele la ei acasa. Conversatie 

informala despre progress, realizari, nevoi si provocari din procesul de educare al unui 

copil.  

II. Copiilor li se dau sarcini mici pe care trebuie sa le indeplineasca, acasa cu ajutorul 

parintilor-parintii sunt solicitati de copil sa-l ajute in indeplinirea sarcinii. Sarcinile sunt 

la inceputul anului scolar  minime (cum ar fi sa aduca papuci si o ceasca de ceai la ora, 

sa aduca niste ceai pentru a fi baut dimineata, etc.) iar apoi sunt mai importante in mod 

gradual in timpul anului scolar (de ex. Sa=i ajute pe copii sa-si faca tema pentru acasa). 

Temele sunt astfel formulate incat parintii sa fie implicati din ce in ce mai mult in 

sprijinirea copilului la scoala si sa participe continuu si sa manifeste atentie fata de 

progresul copilului la scoala.  

III. La sfarsitul saptamanii i  se da unui copil  o banda/un liant/lipici impreuna cu tot necesarul( 

desene, hartie de scris, teme la matematica etc.) pe care el/ea le poate lua acasa  sa le 

arate parintilor. Parintii sunt solicitati  sa analizeze munca copilului si sa faca un 

comentariu in fata copilului. Cand copilul se intoarce la scoala lunea, el/ea este rugat sa 

repete in fata profesorului comentariul parintilor. In acest fel, copilul este laudat de 

doua ori pentru munca lui/a ei iar profesorul primeste un feedback al parintilor prin 

copil. 

IV. Intalnirile informale cu parintii in scoala la ceai/cafea. In locul intalnirilor formale cu 

parintii, acestia sunt invitati sa se intalneasca individual cu profesorul si sa discute 

despre progresul copilului la o ceasca de ceai. In acest fel, este intarita legatura si 

intelegera mutuala dintre parinti si profesori. 

V. Implicarea parintilor in organizarea in comun a unor serbari in scoala-parintii sunt solicitati sa 

contribuie la serbare prin indeplinirea unor sarcini practice cum ar fi procurarea materialelor 

necesare, mancare (de ex. Serbarea de  Mardi Grass – sa faca clatite, sa aduca lemne pentru 
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foc, etc.). Parintii sunt invitati sa participe la manifestarile publice ale copiilor. Se sarbatoresc 

zilele de sarbatoare importante pentru comunitatea de romi-mai ales Ziua Internationala a 

Romilor (8 aprilie) si Ziua Internationala pentru Comemorarea Holocaustului Romilor (2 

august). In acest mod este incurajat respectul de sine si recunoasterea identitatii romilor.  

 

FOTO (Ziua de Comemorare a Holocaustului)                                                             

 

VI. Implicarea parintilor in excursiile organizate de scoala si in excursiile educationale. Parintii 

sunt invitati sa participe impreuna cu elevii si sa-i sprijine pe profesori in supravegherea 

elevilor  si asistarea lor.   

VII. Pozitia sociala a familiei joaca un rol important in educare copilului. Parintii care au un 

venit sigur ii pot sustine mai bine pe copiii  lor la scoala, ei investesc mai  mult timp si 

efort in educatia copilului lor. Atunci cand familia se afla intr-o situatie financiara 

stresanta, nu te poti astepta ca familia sa sustina scoala. In consecinta, se sugereaza 

faptul ca scoala are contacte bune cu lucratori sociali si/sau servicii sociale de sustinere 

care pot sa sustina familiile in situatii de criza.   

Comportament social si prosocialitate 

Particularitatea unei comunitati de romi este faptul ca ei duc o viata retrasa si nu au multe 

contacte cu majoritatea societatii. Acest mod de viata a incurajat mai degraba o atitudine 

individualista si in comunitate-adultii romi intampina dificultate in relationarea cu alti oameni din 

comunitate, in a simti empatie fata de alti membri ai comunitatii. Aceste competente sociale 

limitate continua sa izoleze adultii romi de societatea mai larga. In plus dezvoltarea competentelor 

sociale este impiedicata de skills-uri putine privind limba oficiala. Acesti factori au influentat 

cresterea si educarea copiilor in cadrul familiei-parintii nu sunt capabili sa-i invete pe copiii lor 

acele skills-uri sociale pe care ei insisi nu le au. In consecinta, cand un copil rom intra in scoala 

publica, apar diferite problem de adaptare si motivare.  

In clasa Montessori situatii cum ar fi  “cum sa-l salut pe un prieten”, “cum sa ne prezentam”, “cum 

sa rog niste prieteni sa luam o gustare impreuna” sau “cum sa foloseasca cuvintele lor pentru a 

exprima o emotie” sunt discutate in mod obisnuit. Mai mult, copiii urmeaza reguli simple de 
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comportament care au un efect pe termen lung in dezvoltarea lor. Sunt liberi sa foloseasca 

materialele pe care le doresc ei, sa-si creeze propriul spatiu de lucru si sa-si acorde timp pentru 

aceasta. Odata cu aceasta libertate vine si responsabilitatea. Ei nu au voie sa deranjeze spatiul de 

lucru al celorlalti, trebuie sa fie politicosi si respectuosi fata de ceilalti, trebuie sa faca ordine si sa 

reorganizeze fiecare activitate astfel incat aceasta sa fie pregatita pentru urmatorul copil. Sala de 

clasa Montessori nu este doar un loc pentru invatare/studiu individual. Este o comunitate de copii 

vibranta, unde un copil invata sa interactioneze social in mai multe feluri. Cei de trei ani ii fac pe 

copiii mai mari sa-i invete pe cei mai tineri si astfel ei insisi sa invete din aceasta experienta in timp 

ce copiii mai mici sunt inspirati pentru o munca mai avansata observandu-i pe cei mai mari. Cu o 

asa mare varietate de nivele in clasa, fiecare copil poate sa lucreze in propriul ritm, fara sa fie 

impiedicat de vreo competitie si incurajat de cooperare. 
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Activitatea 1  

Intelegerea numerelor de la 0 la 10 

 

Instrumente:  cartonase cu numerele de la 1 la 10/betigase/ castane/nasturi/cuburi  

Versiunea 1 

Pasul 1: Profesorul amesteca  numerele si-i solicita copilului sa le puna in ordine.  

Pasul 2: Copilul termina, profesorul il roaga pe copil sa puna numarul corespunzator  de 

castane/nasturi/cuburi sub fiecare numar. Profesorul ajuta copilul daca este necesar.  

 

Versiunea  2 

Pasul 1: Profesorul amesteca numerele si-i solicita copilului sa le puna in ordine.. Copilul termina, 

profesorul il roaga pe copil sa puna numarul corespunzator  de castane/nasturi/cuburi sub fiecare 

numar.  

Pasul 2: Cuburile trebuie puse intr-o anumita ordine-in doua linii paralele, iar pentru numerele  

impare ultimul cub este pus sub cele doua linii, in mijloc.   

Pasul 3: Profesorul ia cuburi de oriunde si le imparte intre el si copil. Unul pentru tine, unul pentru 

mine” si-l intreaba: “Cate cuburi ai tu”? Cate cuburi am eu?” Copilul raspunde” Noi amandoi avem 

2 cuburi”. Profesorul raspunde: “Da, noi le-am impartit in mod egal, 4 este un numar par”.  

Concluzii: Copiii inteleg structura si ordinea numerelor si sunt pregatiti sa inteleaga diferenta 

dintre numerele pare si cele impare. 
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Activitatea 2  

Potrivirea  cifrelor 

 

Grupul tinta : Elevi de aproximativ 3 ani si mai mari. 

Instrumente: o placa de lemn cu cifre decupate sau o foaie de carton cu diferite figuri  

geometrice(un triunghi, un patrat, un trapez, un cerc, un poligon), hartie si creioane colorate.  

 

Pasul 1:  Profesorul ia o cifra si o pune pe o coala de hartie, asigurandu-se ca este vizibila pentru 

copil. El  tine cifra jos cu o mana si foloseste cealalta mana pentru a desena o linie in jurul cifrei.  

 

Pasul 2: Copilul este rugat sa repete aceasta activitate. El/ea trebuie sa inceapa din partea de sus a 

cifrei si sa deseneze linia in directia acelor de ceasornic.  

 

Pasul 3:  Dupa ce el/ea termina, cifra trebuie sa fie pusa la loc. Apoi el/ea poate lua o alta cifra si 

repeta activitatea. Odata ce toate cifrele au fost desenate, copilul este rugat sa le coloreze.  

 

Concluzii: dezvoltarea intensiva  a unei miscari fine, pregatirea pentru scriere, dezvoltarea coordonarii 

dintre maini si ochi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 

Activitatea 3  

A calatori. Mersul trenurilor. 

 

Grupul tinta : Elevi de aproximativ 5 ani si mai mari. 

 

Instrumente: o haina cu buzunare pentru litere, fiecare litera are un ac/lipici si poate fi prins de 

haina care atarna de un cui. 

  

Pasul 1: Profesorul ii da fiecarui copil un cartonas cu o imagine cu un cuvant sub ea. Copiii trebuie 

sa “scrie”  unul cate unul ,  cuvantul pe haina folosind litere cu lipici.  

Dupa terminarea scrierii copilul trebuie sa puna literele la loc in buzunarele hainii.  

 

Pasul 2: Dupa ce au inteles activitatea, profesorul ii da fiecarui copil o imagine fara niciun cuvant si 

le cere copiilor sa numeasca obiectele. Apoi copilul este rugat sa spuna pe litere cuvantul si sa-l 

“scrie” pe haina. Profesorul ajuta copilul sa spuna pe litere cuvantul si sa inteleaga ordinea 

literelor. Dupa ce termina de scris copilul trebuie sa puna toate literele inapoi  in buzunare.  

 

Pasul 3: Copilul poate alege cuvantul pe care doreste sa-l spun  pe litere si sa-l scrie pe haina. El/ea 

este asistata de profesor daca este nevoie. Dupa ce termina scrierea copilul trebuie sa puna toate 

literele inapoi in buzunare.  

 

Concluzie: intelegerea literei ca simbol, analiza sunetelor  cuvintelor. 
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Activitatea 4  

Rame si sireturi de pantofi 

 

Grupul tinta : Elevi de aproximativ 4 ani si mai mari. 

 

Instrumente:un carton cu gauri si sireturi pentru pantofi. 

 

Pasul 1: Profesorul ii spune copilului ca trebuie sa faca din sireturi “urechi de iepure”. Mai intai 

trebuie sa faca un nod pentru capul iepurelui. Profesorul ia un siret si -l leaga peste cap facand un 

“X”. Apoi prin baza lui “X”  trage o ureche si strange.  

Profesorul spune”acum  trebuie sa-i dam iepurasului  niste urechi” si  face o bucla “urechea 

iepurasului” . 

Profesorul le spune copiilor ca acum trebuie “sa stranga urechea iepurasului astfel incat sa nu 

cada”. Apoi profesorul face un alt “X” folosind “urechile iepurasului”, , trece o”ureche” sub “X” si 

strange.  

 

Pasul 2: Copilul repeta activitatea cu ajutorul profesorului.  

Concluzie: pentru a-l invata pe un copil sa lege sireturile de la pantof, pentru a dezvoltarea  unei 

miscari fine  si dezvoltarea coordonarii miscarilor. 
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Concluzii posibile (si un act de credinta) 

Au trecut mai mult de o sute de ani de la experienta Mariei Montessori de la Casa dei Bambini 

si de la infiintarea scolilor rurale. Aceste aniversari au fost sarbatorite mai ales in America, de 

exemplu prin ateliere in San Francisco in februarie 2007. S-a facut foarte putin in Europa. Cu 

toate acestea inca exista mai mult de  5.000 de institutii care include de 300 scoli de stat in 

intreaga lume unde se foloseste metoda Montessori. 

In general se crede ca scolile Montessori se bazeaza pe nevoia de a forma scoli de varf iar 

aceastea sunt in general particulare si scumpe. In acest sens , ultimele declaratii ale lui Larry 

Page si Sergey Brin au fost titluri mari in ziare: cei doi creatori ai Google au sustinut ca geniul 

lor a derivat din faptul ca au frecventat scoala  Montessori. 

Dar noi stim ca nu este adevarat. Maria Montessori si Alice Hallgarten au infiintat scoli pentru 

saraci si pentru "afectati psihic" si au crezut ca era necesar si urgent sa se infiinteze o scoala 

cu adevarat democratica pentru toata lumea. Pentru aceasta idee au existat multe initiative 

care constituie baza pentru reforma in educatie in intreaga lumesi in mod deosebit in 

binecunoscuta Lege a Educatiei Americane Elementare si Secundare din 2001 ("Niciun copil 

nu este lasat in urma"). 

Dar cea mai mare problema ramane nemultumirea fata de rezultatele si produsele 

educationale si nu in promovarea ideei unei scoli prietenoase si cuprinzatoare. Scolile 

europene reactioneaza la acest stimul prin diferite incercari, cel mai recent fiind , dupa cele 

din Regatul Unit, acela al Ministerului Italian al Educatiei care defineste intr-o Directiva nevoia 

de “a identifica “Nevoile speciale in educatie, SEN”, un pas inainte important spre 

personalizarea predarii  (27 decembrie 2012 Ministerul Italian al Educatiei a emis o directive 

“Instrumente pentru interventia pentru copiii cu nevoi special si organizarea teritoriala pentru 

includerea in scoala”). 

O scoala prietenoasa este principiul dupa care se ghideaza Alice Hallgarten in 

crearea/formarea scolilor din  Montesca si Rovigliano. 

Evaluarea unei metode ar trebui sa concentreze asupra raspunsurilor pentru nevoile sociale. 

Iar aceasta este tema care a inspirat incercarea de a face  o abordare bazata pe experienta 

educationala Montessori-Hallgarten. 
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Educatia copiilor romi este o problema sociala urgenta, nu atat din cauza numarului lor sau a 

gravitatii conditiilor lor sociale sau semnalul de alarma sociala care cauzeaza prezeta romilor 

in lumea confortabila Gadjo. Dar o lume cu o economie de prim rang, bazata pe “cunoastere, 

moderna nu poate avea mustrari de constinta stiind ca unii  cetateni tineri nu sunt in situatia 

de a fi "copii care merg la scoala" in timp ce alti copii o au. 

Exista vreo cale de face o evaluare obiectiva a metodei educative? Un raspuns pozitiv posibil 

vine din partea a doi psihologi americani, , Angeline Lillard de la  University of Virginia si 

Nicole Else-Quest de la the University of Wisconsin, care au executat evaluarea obiectiva 

initial a metodei Montessori (A. Lillard & Else -Quest N., Evaluating Montessori Education, 

Science, 313:1893-1894, 2006); 

Angeline Lillardeste om de stiinta si autoarea faimoasei carti despre metoda Montessori, 

foarte popular in S.U.A. (Lillard, A. Montessori: The Science Behind the Genius Oxford 

University Press, New York, 2005). Cei doi cercetatori au cercetat un esantion de copii de la o 

scoala din Milwaukee (WI) care are diferite minoritati urbane. 

Problema fundamental era daca si cum este posibil sa “izolezi” produsul direct al unui system 

educational si abordarea educationala prin factori incontrolabili care in mod normal afecteaza 

dezvoltarea unui copil.  

Este binestiut ca cel mai determinant factor pentru rezulatele scolare este influenta 

parinteasca, atat genetic cat si ca mediu.  

Experti si operatori din acest domeniu din America cred ca mediul este un factor iar altul este 

venitul parintilor. Exista o parere des intalnita conform careia in locul originii entice, care are 

o importanta neglijabila, fata de  exista alte conditii. O critica larg raspandita in SUA si partial 

in Europa este ca scolile  Montessori ssunt in mod normal frecventate de copii bogati iar 

succesul lor in viata depinde mai mult de statutul lor social decat de o strategie educationala.  

Pentru a contrazice acest punct Lillard asi Else-Quest au evaluat accesul la scolile publice 

Montessoriselectand copii la intamplare. 

Rezultatele publicate in  Science =Stiinta arata ca la sfarsitul scolii elementare  (6-12 ani) 

eleviihe “montessoriani” produc mai multe lucrari creative, in scris si oral, caracterizate de o 

structura sintactica mai complexa (ibidem, Lillard A. & Else-Quest N., Evaluating Montessori 

Education, Science, 313:1893-1894, 2006). 
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Competentele lor sociale sunt de asemenea directionate catre comportament si arata o mai 

mare dezvoltare si un sentiment pozitiv de apartenenta la comunitatea scolara.  

Acestea sunt fara indoiala rezultate confortabile dar metoda MBS, in realitate nu a fost 

conceputa pentru a gasi solutii pe care nu le cunoastem la problem pe care le cunoastem 

foarte bine.  

Nu este inca timpul sa evaluam aceasta metoda in scolile din Italia, Romania and Lithuania 

unde a fost  pre-experimentata. O prima analiza ne-a permis sa ne concentram asupra 

faptului ca perceptia unei abordari personalizate conceputa pentru copiii “calatori” este un 

raspuns pe care lumea gadjo=neroma trebuie sa o ofere, clar si précis asa cum se asteapta 

comunitatile de romi din UE: copiii ar trebui sa mearga la scoala  deoarece acolo este locul 

unde ei pot fi fericiti.  



93 
 

 Bibliography 

Achim, Viorel (1998) Ţiganii în Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,1998 

Adler-Golden, Rachel; Gordon, Debbie. (1980) Beginning French for Preschoolers: A 

Montessori Handbook. Hemet, CA: Education System Publisher 

Albanesi, Franco (1990) Montessori Class Management. Dallas: Albanesi Educational Center. 

Ambrosch, Gerd, Schrammel, Barbara & Halwachs, Dieter W., eds. 2005. General and applied 

Romani linguistics. Monaco: Lincom 

Arlati, Angelo. La lunga marcia del popolo zingaro, in Calendario del popolo, n° 52, Teti 

Editore, Milano, n. 606, febbraio 1997, p. 7 

Atkinson, R.C. & Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: a proposed system and its control 

processes. In K.W. Spence & J.T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation: 

Advances in research and theory. (Vol. 2). New York: Academic Press. Pp. 89-195 

Azouaou, W. Chen, and C. Desmoulins (2005). Semantic Annotation Tools for Learning 

Material. In J. Castro & E. Teniente (Eds.), Proc. of the CAiSE'05 (The 17th Conference on 

Advanced Information Systems Engineering). Porto: FEUP edicoes. 2005. Vol. 1, pp. 645-660. 

Baddeley, A. D., and E. K. Warrington. (1970). Amnesia and the distinction between long- and 

short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 9:176-189 

Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974), Working memory, in G. A. Bower (Ed), Recent Advances in 

Learning and Motivation (47-90). New York: Academic  Press.  

Baddeley, A. D. (1986). Working Memory. Oxford: Oxford University Press, Tulving (1972) 

Bakker Peter, et al. 2000. What is the Romani language? Hatfield: University of Hertfordshire 

Press 

Barrows, H.S. & Tamblyn, R. (1980) Problem-Based Learning: An Approach to Medical 

Education (NewYork, Springer). 



94 
 

Bauer, P.J., Hertsgaard, L.A., & Dow, G.A. (1994). After 8 months have passed: long-term recall 

of events by 1- to 2-year-old children. Memory, 2(4), 353-82. 

Boursier G., Converso M., Iacomini F.,  Zigeuner: lo sterminio dimenticato, Roma, Sinnos, 1996 

Bruseghin L., a cura di, Cara Marietta: lettere di Alice Hallgarten Franchetti (1901-1911), 

editore Tela umbra 

Cambi F., Storia della pedagogia, ed. Laterza, 2002, Roma 

Campbell, James. Understanding John Dewey: Nature and Cooperative Intelligence. Chicago 

and La Salle: Open Court, 1995. 

Colocci A., Gli zingari, storia di un popolo errante, Arnaldo Forni Ed., Torino 1889 

De Vaux De Foletier F., Mille anni di storia degli zingari, Jaca Book, Milano, 1990 

Dongsong Zhang, Lina Zhou, Robert O. Briggs, Jay F. Nunamaker Jr.cInstructional video in e-

learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness, Information & 

Management 43 (2006) 15–27 

Fraser, Angus. Gypsies (Peoples of Europe) , Oxford, Blackwell, 1995  

Fraser, Angus. "The Gypsies", Oxford,(1992); 

Goleman D.: Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, Bantam Books. 

Habermas, Jürgen. 1984. Reason and the Rationalization of Society, Volume 1 of The Theory of 

Communicative Action, English translation by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press 

(originally published in German in 1981). 

Hancock, Ian. "The Pariah Syndrome. An Account of Gypsy Slavery and Persecution", Ann 

Arbor (1987); 

Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. New York: 

Wiley and Sons. 



95 
 

Jackson, Philip W. John Dewey and the Lessons of Art. New Haven: Yale University Press, 1998. 

Kalwant Bhopal, Gypsy Travellers and Education: Changing Needs and Changing Perceptions, 

in British Journal of Educational Volume 52, Issue 1, pages 47–64, March 2004 

Kasper, G. and Blum-Kulka, S., editors, Interlanguage pragmatics. New York: Oxford University 

Press 

Kenrick, Donald. Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies), Scarecrow Press, 1998 

Lemon, Alaina (2000). Between Two Fires: Gypsy Performance and Romani Memory from 

Pushkin to Post-Socialism. Durham: Duke University Press. 

Lewy, Guenter. La persecuzione nazista degli zingari, Torino, Einaudi, 2002 

Lillard A. & Else-Quest N., Evaluating Montessori Education, Science, 313:1893-1894, 2006); 

Lillard, A. Montessori: The Science Behind the Genius Oxford Univ. Press, New York, 2005 

Lombardo Radice G., Lezioni di Didattica e ricordi di esperienza magistrale, S.A. Edizioni Remo 

Sandron, Firenze, 1946 

Matras, Yaron. 2002. Romani: A linguistic introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press 

McDowell, Bart (1970). "Gypsies, Wanderers of the World". National Geographic Society 

Meyer J., Roma Children Kept Separate, and Unequal Published: July 7, 2013 NYT, 

http://www.nytimes.com/2013/07/08/world/europe/roma-children-kept-separate-and-

unequal.html?_r=0 

Montessori, Maria. La scoperta del bambino, Milano, Garzanti 1987 

Montessori, Maria. (1912). The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child 

Education in “The Children’s Houses.” (U.S. title: The Montessori Method) 1988, New York: 

Schocken, with intro. by J. McV. Hunt 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjes.2004.52.issue-1/issuetoc
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_University
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
http://www.nytimes.com/2013/07/08/world/europe/roma-children-kept-separate-and-unequal.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/07/08/world/europe/roma-children-kept-separate-and-unequal.html?_r=0


96 
 

Montessori, Maria. (1914). Dr. Montessori’s Own Handbook. 1988, New York: Schocken (with 

intro by Nancy McCormick Rambusch). 

Montessori, Maria. (1917). The Advanced Montessori Method, Vol. I: Spontaneous Activity in 

Education; Vol. II: The Montessori Elementary Material. Trans. Lily Hutchinson, Arthur 

Livingston, Florence Simmonds. 1989, New York: Schocken (with intro by John J. McDermott; 

vol. 1 subtitled “Her Program for Educating Elementary School Children”; vol. 2 subtitled 

“Materials for Educating Elementary School Children”)  

Montessori, Maria. (1932). Peace and Education. Address given at 2nd International 

Montessori Congress, Nice, France, 1932. 2002, New York: AMS 

Montessori, Maria. (1932). The Mass Explained to Children. 1998, Ridgefield, CT: Roman 

Catholic Books. 

Montessori, Maria. (1936). The Child in the Family. Trans. Nancy Rockmore Cirillo. 1989, 

Oxford, England. 

Montessori, Maria. (1948). Reconstruction in Education. Adyar, Madras, India: Theosophical 

Publishing House. Available/ AMI. 

Montessori, Maria. (1994, 1998). Creative Development in the Child: The Montessori 

Approach, Vol. 1 & 2. Edited and compiled notes from 1939 Madras course that Mario 

Montessori translated as a study aid. Ed. Rukmini Ramachandran. Trans. Mario M. 

Montessori. Madras, India: Kalakshetra. 

Montessori, Maria. (1997). Basic Ideas of Montessori’s Educational Theory: Extracts from 

Maria Montessori's Writings and Teachings. Comp. Paul Oswald; GÃ1⁄4nter Schulz-Benesch. 

Trans. Lawrence Salmon. Oxford, England: Clio Press. 

Montessori, Maria: Her Life and Work by E. M. Standing (Aug 1, 1998, NY) 

Montessori, Maria, La mente del bambino,  Milano, Garzanti 1987 

Novi Chavarria, Elisa. "Sulle tracce degli zingari", Guida, 2007, ISBN 978-88-6042-315-3 

O’Nions Helen, Different and unequal: the educational segregation of Roma pupils in Europe, 

Intercultural Education, Volume 21, Issue 1, 2010 

http://www.amazon.com/Maria-Montessori-Her-Life-Work/dp/0452279895/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1375693768&sr=1-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788860423153
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(O%E2%80%99Nions%2C+Helen)
http://www.tandfonline.com/loi/ceji20?open=21#vol_21
http://www.tandfonline.com/toc/ceji20/21/1


97 
 

Padellaro, Nazareno. Maritain, la filosofia contro le filosofie, Società Editrice "La Scuola", 

Brescia 1953 

Piasere L. (a cura di)-  Italia Romanì, vol.II CISU - Roma 1999 

Roberts, Samuel. The Gypsies: Their Origin, Continuance, and Destination. London: Longman, 

4th edition, 1842 

Rombase, “History and Politics: From India to Europe - Origin of Roma” in http://romani.uni-

graz.at/rombase/ 

Saarni, Carolyn, and Harris, Paul, Eds. Children’s understanding of emotions, Cambridge 

University Press, 1989  

Saarni, C. (1987, April). Children's beliefs about parental expectations for emotional-expressive 

behavior management. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in 

Child Development, Baltimore, MD. 

Samer, Helmut. From India to Europe. Rombase Didactically edited information on Roma, 

2002 

Sandu, Mariana: Romii din România  - Repere din istorie, Bucureşti, 2005 

Sigitas, Vaitiekus (1998). Čigonai Lietuvoje ir Europoje (The Gypsies in Lithuania and Europe) 

Savery, J. R. & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its 

constructivist framework. Educational Technology, 35 (5), 31-37. 

Schmidt, R.W 1993a: Awareness and second language acquisition. Annual Review of Applied 

Linguistics 13, 206–26. 1993b: Consciousness, learning, and interlanguage pragmatics 

Scocchera A., Maria Montessori: una biografia intellettuale; cfr. Opera Nazionale Montessori, 

Maria Montessori: il pensiero il metodo, vol. I, (Te) Lisciani & Giunti Editori 1993 

Searby, Peter History of Education, The New School and the New Life: Cecil Reddie (1858-

1932) and the Early Years of Abbotsholme School, 1898 

http://romani.uni-graz.at/rombase/
http://romani.uni-graz.at/rombase/
http://www.abebooks.it/servlet/SearchResults?an=Saarni%2C+Carolyn%2C+and+Harris%2C+Paul%2C+Eds.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://ling.kfunigraz.ac.at/~rombase/cd/data/hist/origin/data/persia-it-01.en.pdf


98 
 

Sigona N., Figli del ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l'invenzione degli zingari - Nonluoghi - 

Civezzano 2002 

Simson, Walter. History of the Gipsies. London: S. Low, 1865. 

Soulis G.C., Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late Middle Ages, in 

"Dumbarton Oaks Papers, vol. XV, 1961 

Squire, Larry R., Memory systems of the brain: A brief history and current Hoerl, C. (1998). 

The perception of time and the notion of a point of view, European Journal of Philosophy 6, pp. 

156-171Squire, Knowlton e Musen (1993)  

Stepien, W. J., Senn, P. R., and Stepien, W. C. (2000). The Internet and Problem-Based 

Learning: Developing Solutions Through the Web. Tucson, AZ: Zephyr Press. 

Szalai, Julia. Contested issues of social inclusion through education in multiethnic communities 

across Europe, Center for Policy Studies, Central European University, 2011 

http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/documents/edumigromfinal-

study19july2011.pdf 

The Guardian, Nov 2007, Apartheid in the heart of Europe: how Roma children lose out on 

education: Segregation is rife in schools in eastern Slovakia, says a report by Amnesty 

http://www.theguardian.com/world/2007/nov/16/schoolsworldwide.eu 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press 

Toleikis, Vytautas (2001). Lietuvos čigonai - Tarp praeities ir dabarties (Lithuanian Gypsy – 

Between Past and Present).  

Wheeler MA, Stuss DT, Tulving E (1997) Toward a theory of episodic memory: the frontal 

lobes and autonoetic consciousness. Psychol Bull 121:331–354. 

Wiernicki K., Nomadi per forza – Storia degli zingari, Rusconi, Milano, p. 50. 

Word Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern 

Europe http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/philosophy/people/faculty/hoerl/time_perception.pdf
http://www.theguardian.com/world/2007/nov/16/schoolsworldwide.eu

	RANGE_C8
	RANGE_A27

