
Frumoasa mea şcoală 

este un proiect finanţat 

în cadrul programului 

Lifelong Learning care 

urmăreşte să depăşească 

prejudecăţile şi barierele 

culturale ce îngreunează 

integrarea copiilor romi 

în educaţia formală. 

Proiectul intenţionează 

să  actualizeze metoda 

didactică Montessori-

Hallgarten.    

Obiectivele proiectului 

sunt: 

 Să realizeze un studiu 

comparativ referitor la 

aplicarea metodei  

Montessori - Hallgarten; 

 Să dezvolte  un cadru 

de indicaţii practice 

în scopul îmbunătăţirii 

relaţiei dintre comunită-

ţile rome şi membrii co-

munităţilor educaţionale; 

  Să pună la punct un set 

de instrumente didac-

tice de predare a abilită-

ţilor sociale copiilor romi 

în scopul îmbunătăţirii 

atitudinilor acestora faţă  

de contextul social în ca-

re trăiesc;  

  Să organizeze semina-

rii şi oportunităţi de 

învăţare pentru profe-

sorii romi şi non-romi; 

  aplicarea metodei în 3 

comunităţi de etnie romă 

din Italia, Lituania şi Ro-

mânia.  

Frumoasa mea şcoală  
- un loc unde e posibil să fii fericit 

Interviu cu Cătălina Olteanu  
Cătălina Olteanu – co-

ordonator programe 

pentru tinerii Roma  

Este absolventă a facultă-

ţii de Limbi şi Literaturi 

Străine, specializarea pe 

Romani-Spaniolă şi are 

un master în traducerea 

literaturii contempora-

ne în limba Romani. 

Din 2009, lucrează la 

Agenţia 

“Împreună”  (una din 

cele mai active ONG-uri 

din România în promo-

varea politicilor pentru 

Roma), ca şi coordona-

tor al programelor pen-

tru tinerii romi.  

... continuare la pg. 3 
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Prima întâlnire de 
proiect 
  
Între 19-20 iunie 2012, a 

avut loc prima întâlnire 

a partenerilor proiectu-

lui  “My Beautiful 

School—a place where it 

is possible to be happy”. 
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Maria Montessori a 

fost prima femeie itali-

ancă care a studiat 

medicina la Universi-

tatea din Roma. Ea a 

practicat medicina în 

domeniul bolilor psi-

hice.   

Ea a susţinut că pen-

tru rezolvarea proble-

melor de deficienţă 

mentală cheia constă 

în abordarea pedago-

gică, nu medicală.  

Ca doctor-educator, a 

dezvoltat o metodă 

educaţională, ce se 

bazează pe un sistem 

de materiale şi exerci-

ţii care sunt utilizate 

de copii în moduri 

specifice cu scopuri 

specifice.  

Alice Hallgarten, de 

origine americană, a 

fost căsătorită cu 

Leopoldo Franchetti. 

În  1901 au fondat 

şcoala Villa  Montesca. 

Şcoala e deschisă copi-

ilor de ţărani. În 1909, 

ea o invită pe Maria 

Montessori, oferindu-i 

sprijin în publicarea şi 

experimentarea 

“metodei” dezvoltate 

la Villa Montesca. 

Odată cu dezvoltarea 

metodei, Maria 

Montessori a elaborat 

câteva principii: 

•Copiii nu au capacita-

tea, dar au motivaţia 

să se auto-dezvolte şi 

auto-educe. 

•Copiii ar trebui să 

aibă libertatea să alea-

gă singuri sarcinile pe 

care să le îndeplineas-

că într-un mediu 

atractiv, special creat 

şi dotat pentru nevoile 

lor.  

Metoda Montessori 

pune copiii în centru,  

însă profesorul  joacă 

un rol major. Astfel, 

profesorii trebuie: 

•să creeze un mediu 

atractiv; 

•să protejeze procesul 

de învăţare; 

•să observe copilul; 

•să asiste indirect dez-

voltarea perceptuală, 

motorie, emoţională, 

intelectuală şi socială 

a copilului;  

•să fie o persoană-

resursă, un model, 

persoana care demon-

strează şi înregistrea-

ză.  

în cadrul programului de 

finanţare, deci Comisia va 

acorda o atenţie deosebită 

acestor proiecte.   

CE recomandă schimbul 

de idei între cele 8 proiec-

te selectate, fiind o bună 

oportunitate de a contri-

bui la dezvoltarea politici-

lor educaţionale ale UE.  

Încă de la prima întâlni-

re de proiect, partenerii 

italieni au subliniat fap-

tul că este pentru prima 

dată când  Comisia Eu-

ropeană dedică un pro-

gram specific pentru 

populaţia romă. Proiec-

tul MBS este unul din 

cele 8 proiecte selectate 

Partenerii  proiectului 

au agreat că, dat fiind 

durată foarte mică a 

proiectului (doar un 

an), toate activităţile  ce 

trebuie îndeplinite pen-

tru a atinge scopurile 

propuse trebuie să fie 

cât mai practice şi efici-

ente.  

Metoda Montessori - introducere 

Prima întâlnire de proiect 

“Copiii ar trebui să aibă 

libertatea să aleagă 

singuri sarcinile pe care 

să le îndeplinească într-

un mediu atractiv, 

special creat şi dotat 

pentru nevoile lor. “  

Pagina 2 

Villa Montesca, locul 
de origine a metodei 
Montessori  
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Ce sau cine te-a motivat pe tine sa te duci la şcoala? 

Părinții mei au divorțat la vârsta de șapte ani, fiind astfel nevoită să mă mut 

la bunici împreună cu fratele meu. Provin dintr-o familie săracă de romi 

ursari, bunicul meu cânta la acordeon, dar în același timp lucra și în 

construcții. Avea 4 clase. El a fost cel care m-a motivat să merg la școală, cel 

care ne-a susținut prin toate mijloacele posibile ale unui rom sărac dintr-un 

sat uitat de lume. Am crescut cu idea bunicului meu și anume că prin școala 

poți deveni cineva, respectat în comunitate de către gagii și ai tăi.  Mi-am dat 

seama că singura mea soluție de a ajunge cineva este să învăț, dar să nu uit 

niciodată de unde am plecat. 

 

Cum a fost viaţa ta de şcolar ca şi copil rom? 

Erau perioade în viața mea de școlăriță când nu aveam pachețel, sau îmi era 

ruşine să mănânc ce îmi punea bunica mea în ghiozdan (pâine simplă), dar 

întotdeauna când ajungeam acasă bunica ne aştepta cu mâncarea pregătită. 

În școală nu m-am simțit niciodată marginalizată, aveam un grup de 

prietene atât rome, cât și ne-rome. Cred că am avut o copilărie normală în 

care am încercat să mă bucur de toate lucrurile atât bune cât și mai puțin 

bune, iar lipsa unor lucruri nu m-a făcut decât să îmi doresc să cresc mare. 

 

Ce crezi că a schimbat şcoala în viaţa ta/ cariera ta? 

Nu cred că aș fi reușit fără școală, fără acele cunoştinţe care m-au ajutat să 

cunosc oameni, obiceiuri și tot ce mă înconjura. Școala joacă un rol 

important în viața fiecărui copil care pășește pentru prima data în ea, este 

cea care ar trebui să te îndrume, să te formeze, etc. 

 

Ce crezi ca îi va motiva pe copiii romi de azi să se ducă la şcoală? 

Aşa cum şi eu am avut reuşit doar pentru că m-am dus la şcoală şi am 

învăţat, cred cu tărie că mai sunt şi alţi copii care îşi doresc la fel. Faptul că 

poţi să cunoşti o mulţime de lucruri interesante, persoane noi, o meserie 

mult mai bună decât a părinţilor tăi,poate fi o motivaţie puternică de a 

merge la şcoală. 

 

Ce poate să facă şcoala pentru copiii romi? 

Aşa cum am spus şi mai devreme şcoala joacă un rol important în traseul 

educaţional al unui copil, dar dacă şcoala promovează discriminarea prin 

lipsa de implicare a profesorilor, prin nedotarea sălilor de curs, cred că 

şcoala nu mai are acelaşi rol. Şcoli primitoare, profesori care promovează 

multiculturalitatea nu ca un concept teoretic, ci si practic. Am văzut ca în 

multe şcoli în care profesorii au o atitudine nediscriminatorie, elevii au şi ei 

rezultate bune, deci se poate! 

Interview with Catalina Olteanu 

“Mi-am dat seama că 

singura mea soluție de a 

ajunge cineva este să învăț, 

dar să nu uit niciodată de 

unde am plecat.”    

*Ursar – persoană (de obi-
cei de etnie romă) care are 
urși dresați pe care îi pune 
să joace, dând un fel de 
spectacole prin sate.   

“Am văzut ca în multe 

şcoli în care profesorii 

au o atitudine nedis-

criminatorie, elevii au şi 

ei rezultate bune, deci se 

poate!” 
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Centrul de Studii şi Formare Villa Montesca 

este un consorţiu non-profit fondat în 2001 în Villa 

Montesca, Città di Castello, Italia, care dezvoltă iniţiative 

educaţionale inovative şi oferă un larg spectru de exper-

tiză multi-disciplinară în domeniul cercetării şi formării. 

PARTENERI: 

 

 

 

Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabi-

lă 

AEDD este un centru educaţional cu sediul în Călăraşi, 

România. Activităţile sale principale constau în livrarea 

de cursuri formale şi informale, oferirea de consultanţă, 

informare şi educaţie pe tot parcursul vieţii.  

 

 

 

 

 

Instituţia Publică Centrul Comunitar pentru 

Romi 

CCR este o organizaţie non-guvernamentală de interes 

public cu sediul în Vilnius, Lituania. Misiunea sa este să 

contribuie la ridicarea standardelor de viaţă a celor mai 

vulnerabili membri a acestei etnii multi-marginalizate 

şi pentru a clădi un viitor mai bun copiilor lor. 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar opinia autorului/lor, iar Comisia 

nu este responsabilă pentru modul de utilizare sau informaţiile prezentate.   
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