
Între 29-30 octombrie 

2012, la Villa Montesca 

în Città di Castello, 

Italia, a avut loc atelierul 

de lucru european  

“Metoda Montessori uti-

lizată în scopul îmbună-

tăţirii prezenţei copiilor 

romi în sistemul  public 

de educaţie”.  

Atelierul a urmărit 

“actualizarea” metodei 

Montessori prin intro-

ducerea de inovaţii di-

dactice şi pedagogice 

adresate facilitării par-

ticipării copiilor romi la 

sistemul de educaţie. 

Profesori şi experţi din 

Lituania, România şi 

Italia au dezbătut trei 

puncte principale legate 

de abordarea Montessori: 

 Scriere şi citire; 

 Creativitate şi rezol-

vare de probleme; 

Atelier de lucru european   
Metoda Montessori utilizată în scopul 

îmbunătăţirii prezenţei copiilor romi în sistemul  
public de educaţie 

Poveşti de success ale romilor—profesorul  Ion Sandu  

Ion Sandu este profesor 
de istorie şi inspector 
şcolar pe minorităţi, Slo-
bozia, Romania.  

Provin dintr-o familie 
modesta de romi vatrasi. 
Suntem 3 frati, eu sunt 
cel mai mare. O familie 

modesta care s-a con-
fruntat cu probleme: 
tatal meu, de meserie 
mecanic-macaragiu, a 
suferit un accident de 
munca si a ramas 

infirm pe viata. La o 
vârsta destul de  

frageda, la 6 ani, am 
resimtit acest mare 
necaz mare în familie, 
când tata nu a mai pu-
tut lucra. A fost si este 
pensionat pe caz de 
boala. 

(...se continuă la 
pagina 2) 
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Scopul acestui model di-

dactic şi pedagogic este de 

face şcoala mai atractivă 

pentru copiii romi şi fa-

miliile acestora.   

Modelul se bazează pe  

experienţa cadrului educa-

tive Montessori, însă este 

re-contextualizat pentru a 

putea lua în considerare 

atitudinile şi nevoile 

copiilor romi.  

Cu toate acestea, nu tre-

buie să fie considerată o 

“metodă specială” adre-

sată unei categorii de copii 

în nevoie. Principiul de 

bază urmăreşte să con-

tribuie la crearea unui 

spaţiu psihic şi cognitiv 

pozitiv în care toţi copiii 

să aprecieze “bucuria de a 

învăţa”.  

Metoda implică dezvol-

tarea competenţelor:  

 Libertate şi sponta-

neitate, inclusiv dezvol-

tarea competenţelor 

sociale;   

 Stimulatrae folosirii 

emoţiilor;  

 Descoperirea şi dezvol-

tarea;  

 Folosirea creativă a 

tehnologiei I&C  

 Relaţionarea cu părin-

ţii şi contextul famil-

ial;  

 Aranjarea spaţiului de 

lucru;   

 Implicarea părinţilor 

în activităţile şcolare;  

 Comportamente per-

sonale pro-sociale;  

 Abilitatea de spune 

poveşti;  

 Citire interpretativă şi 

conceptuală; 

 Exprimare conceptu-

ală prin scris şi citit.  

Un model didactic şi  pedagogic actualizat  
al metodei  Montessori  

"Niciodată să nu ajuţi 

în copil cu o sarcină pe 

care  crede că o poate 

face singur."  

Maria Montessori  
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Poate faptul că am 

muncit de mic explică de 

ce am reusit să îmi 

depăsesc condiţia în 

sensul ca am absolvit un 

liceu şi o facultate. Anii 

de liceu sunt ani de 

frumoasă aducere 

aminte, când pasiunea 

mea pentru istorie s-a 

reflectat în premiile 

obtinute la olimpiadele 

nationale de istorie. 

Un model a fost 

profesorul meu de 

istorie, Vlaicu Ion, un 

om deosebit, care, faţă 

de alţi profesori, a reusit 

să vada dincolo de 

imaginea pe care de 

multe ori unii 

Poveşti de success ale romilor—profesorul  Ion Sandu  
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oameni o au faţă de 

anumiţi elevi… în sensul 

că nu a văzut în mine un 

ţigan, ci un tânar capabil 

de performanţă. Nu a 

fost animat de 

prejudecăţi. 

În anii de facultate a 

trebuit să şi muncesc, 

deşi am fost admis 

primul la Facultatea de 

Istorie din cadrul 

Universităţii din 

Bucureşti. Dar a trebuit 

să şi muncesc, nu doar 

să învăţ, ca să îmi ajut 

familia: fraţii fiind mai 

mici, erau elevi la liceu, 

aveam greutăţi. Am 

lucrat ca agent 

comercial, ca 

magazioner… Sincer, 

anii de facultate nu aş 

putea spune că-s ani 

de frumoasă aducere 

aminte, pentru ca au 

fost ani de luptă. 

Dupa ce am absolvit 

Facultatea de Istorie, 

am reusit primul şi la 

concursul de 

titularizare pentru 

ocuparea unei catedre 

în învăţământ.  

În prezent sunt 

profesor la un grup 

şcolar din municipiul 

Slobozia şi împlinesc 

cinci ani de când sunt 

inspector şcolar 

pentru minorităţi. 

 

Text preluat din 

“DESPRE NOI: 20 de 

raspunsuri la întrebarea 

„Ce vrei sa te faci când 

vei fi mare?”, Ana Chiri-

ţoiu, Ana Ivasiuc ; co-

ord.: Reprezentanţa 

UNICEF în România 

Text pus la dispoziţie 

prin amabilitatea  

Agenţiei “Impreuna” 
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cănuţe.  Unii au întrebat care e scopul acestei propuneri şi le-am explicat 

individual fiecăruia. La sfârşitul întâlnirii am observant reacţii plăcute, 

positive din partera părinţilor.   

Încet-încet, începem să creăm un spaţiu de formare a abilităţilor sociale şi 

de practicare a lor.  Ex. după ce am achiziţionat un covoraş, copiii au decis, 

fără nici o îndrumarea din partea profesorilor, să-şi scoată încălţămintea. 

Deci, au acceptat o regulă nouă venită din partea lor. Unele fetiţe au venit a 

doua zi cu papucei (datorită influenţei positive a mamelor).  

Am înregistrat deja un 

mic success referitor la 

implicarea familiei în 

procesul educaţional 

printr-o invitaţie la ceai a 

părinţilor. Copiii au fost 

rugaţi să aducă ceşcuţele 

lor. În ziua următoare 

aproape toţi şi-au adus 

Experimentarea metodei actualizate 

Montessori la Centru Comunitar 

pentru Romi din Vilnius, Lituania 

"Principala sarcină a 

profesorului este de 

supraveghea mediul de 

lucru, iar acest lucru 

prevalează asupra tu-

turor celorlalte. Influ-

enţa acestuia este indi-

rect, însă dar dacă nu 

este bine realizată, nu 

vor exista rezultate 

eficiente și permanente 

de orice fel, fizice, in-

telectuale sau spiritu-

ale."  

Maria Montessori  

„Scopul unui copil care 

perseverează în munca 

lui nu e cu siguranță 

„învățarea”; el este mo-

tivat de nevoile sale 

inerente, care trebuie 

să fie descoperite și 

dezvoltate ”  

Maria Montessori.  



www.aesd.ro/mbs  

Asociaţia pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Durabilă 

 

Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 12 

Calarasi, Romania 

Tel: +40.242.311.760 

Fax: +40.242.315.155 

E-mail: gabrieldobrescu10@yahoo.com 

Website: www.aesd.ro  

Instituţia Publică Centrul Comunitar 
pentru Romi 

 

Metalo  23a, LT-02190 

Vilnius, Lituania 
Tel:  + 3705 210 41 34  

Fax:  + 3705 210 41 34  
E-mail: sn713@hotmail.com  

Website: www.roma.lt  

Centrul de Studii şi Formare Villa 
Montesca 

Soc. Consortile  a. r. l 

Villa Montesca - Città  di Castello CAP 
06012 

P. IVA: 02513400545 

Tel: +075 8522185 

Fax: +075 8521610 

E-mail: info@montesca.it 

Website: www.montesca.it 

 

 

 

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  

Durabilă 

AEDD este un centru educaţional cu sediul în Călăraşi, 

România. Activităţile sale principale constau în livrarea 

de cursuri formale şi informale, oferirea de consultanţă, 

informare şi educaţie pe tot parcursul vieţii.  

 

 

 

 

 

Instituţia Publică Centrul Comunitar pentru 

Romi 

CCR este o organizaţie non-guvernamentală de interes 

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

contribuie la ridicarea 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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